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ADRESÁR

Oblastný futbalový zväz
Partizánska cesta 93
974 01 Banská Bystrica
tel: 0905 728 487
webová stránka : www.obfzbb.sk
e-mail : obfzbb@futbalsfz.sk
číslo účtu: 0050193015 / 0900
IBAN: SK23 0900 0000 0000 5019 3015
IČO: 14221128
DIČ : 2021536033

Stredoslovenský futbalový zväz
Partizánska cesta 93
975 84 Banská Bystrica
e-mail : futbal@ssfz.sk
webová stránka : www.ssfz.sk
tel: 048 / 4148913, fax: 048 / 414 8914
číslo účtu: 0050192944 / 0900
IBAN: SK97 0900 0000 0000 5019 2944
IČO: 14224755

Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30 C
821 01 Bratislava
webová stránka : www.futbalsfz.sk
číslo účtu: 5017019990/0900
IBAN : SK51 0900 0000 0050 1701 9990 SWIFT : GIBASKBX
IČO : 00687308
IČ DPH : SK 2020898913
Čísla telefónu pracovníkov SFZ sú uvedené na webovej stránke SFZ v sekcii SFZ/komisie a orgány.

VÝKONNÝ VÝBOR ObFZ V BANSKEJ BYSTRICI
meno

funkcia

adresa

Ivan Šimko

predseda

Donovaly 469
976 39 Donovaly
Polkanová 2
974 01 Banská Bystrica
MPČĽ 8
977 03 Brezno
Moskovská 32
974 04 Banská Bystrica
Hôrka 313
976 13 Podkonice
ČSA 58
977 01 Brezno
Kramlištie 341
976 75 Jasenie

Peter Mazúch
Pavol Turňa
Tomáš Tůma
Mgr. Roman Patráš
Marek Makuša
Tomáš Strečok

člen
člen
člen
člen
člen
člen

telefón

mail

simko.ivo@gmail.com
0910 110 709
peterm4545@azet.sk
0902 922 719
pavolturna@gmail.com
0911 813 940
tomi4.tuma@gmail.com
0949 707 026
romanptr@gmail.com
0944 160 889
marekmakusa@gmail.com
0905 388 458
tomas.strecok@azet.sk
0908 364 912

PREDSEDOVIA ODBORNÝCH KOMISIÍ ObFZ
Miroslava Mazúchová
Peter Mazúch
Mgr. Roman Patráš
Karol Bubniak
Adrián Boháčik
Jozef Medveď
Tomáš Tůma
Jaroslav Jekkel

- kontrolór ObFZ
- predseda ŠTK (športovo-technická komisia)
- predseda KM (komisia mládeže)
- predseda DK (disciplinárna komisia)
- predseda TMK (trénersko-metodická komisia)
- predseda KR a DZ (komisia rozhodcov a delegátov)
- predseda RMK (registračno-matričná komisia)
- predseda OK (odvolacia komisia)
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

Riadenie súťaží
Oblastný futbalový zväz v Banskej Bystrici riadi prostredníctvom svojich komisií nasledovné súťaže :

Komisia ŠTK
Kategória dospelí :
I.TRIEDA
II.TRIEDA skupina A

- 14 účastníkov
- 14 účastníkov

Komisia mládeže :
Kategória dorastu (U19):
I. TRIEDA
- podľa počtu prihlásených družstiev
Kategória starších žiakov (U15)
I. TRIEDA
- podľa počtu prihlásených družstiev
Kategória mladších žiakov (U13):
- podľa počtu prihlásených družstiev
Kategória prípravky (U11): počet skupín: - podľa počtu prihlásených družstiev
Uzávierka prihlášok do mládežníckych súťaží je 27. júla 2022.

2.

Termíny súťaží
Hrá sa v termínoch a začiatkoch uvedených vo vyžrebovaní.

3.

Hracie dni a hracie časy
a)

Hracím dňom je nedeľa, resp. deň určený vyžrebovaním .

b) Hracie časy - dospelí - 2 x 45 min.
mladší žiaci U13 - 2 x 30 min.
dorast U19 - 2 x 45 min.
starší žiaci U15 - 2 x 35 min.
- dorastenecké stretnutia majú stanovený začiatok 150 min. pred hracím časom seniorov alebo pevnou
hodinou určenou v rozpise,
- žiacke stretnutia majú stanovený začiatok 120 min. pred ďalším stretnutím alebo pevnou hodinou
určenou v rozpise,
- v kategórii mládeže musí byť dodržaná polčasová prestávka v trvaní 15 min.,
schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri žrebovaní, platia celý súťažný ročník
- ŠTK a KM si vyhradzujú právo v odôvodnených prípadoch určiť aj iné termíny a hracie časy,
- okrem verejných dopravných prostriedkov železničnej a autobusovej dopravy, ktoré majú pravidelný
cestovný poriadok, sa uznáva ako dopravný prostriedok aj vlastný dopravný prostriedok FK alebo
objednaný u iného oprávneného prepravcu, ale pri neskorom príchode, resp. nedostavení sa na
stretnutie pre poruchu takéhoto dopravného prostriedku neplatí žiadna výnimka,
- ŠTK a KM si vyhradzuje právo v záujme regulárnosti zrušiť výnimky
c) Zásady pre zmeny termínov ( hodina, termín a miesto stretnutia ) :
- stretnutia sa zásadne predohrávajú,
- FK predloží riadiacej komisii a súperovi podaním v ISSF riadne zdôvodnenú žiadosť o zmenu
najneskôr 21 dní pred MFS. Zmenu hracieho dňa na deň pracovného pokoja, sobotu a sviatok je súper
povinný akceptovať. V prípade „B“ družstva FK, prípadne družstva FK vyššej súťaže na základe
dohody o striedavom štarte hráčov, keď zmena hracieho dňa koliduje s hracím dňom MFS „A“
družstva a v prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa na pracovný deň, musí byť žiadosť doložená
písomným súhlasom súpera alebo podaním v ISSF.
- ak nie je dodržaná lehota 21 dní môže žiadať o zmenu termínu na základe písomnej obojstrannej
dohody, potvrdenej zodpovednými zástupcami oboch zainteresovaných FK, najneskôr do 14 dní pred
stretnutím,
- ak je dohoda predložená v termíne kratšom ako 10 dní bude žiadajúcemu klubu zaúčtovaný poplatok
do mesačnej zbernej faktúry vo výške 10 € za predelegovanie rozhodcov a delegáta zväzu.
- riadiaci orgán si vyhradzuje právo v prípade vyskytnutia sa barážového stretnutia v zmysle SP určiť
miesto a čas ich konania do 5 dní po skončení súťažného ročníka.
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-

4.

zo zdravotných dôvodov môže FK požiadať o zmenu hracieho dňa MFS výhradne v súlade so znením
§ 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Miesta stretnutí
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK, schválených ŠTK, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na prvom mieste a
na ihriskách, ktoré sú schválené SsFZ a SFZ.
b) Majstrovské stretnutia sa hrajú na trávnatých ihriskách. Výnimku musí v odôvodnených prípadoch schváliť
ŠTK.
c) FK, ktoré majú schválené pomocné trávnaté ihrisko, môžu toto využívať na majstrovské stretnutia počas
celého súťažného ročníka.
d) O spôsobilosti hracej plochy rozhoduje s konečnou platnosťou rozhodca stretnutia.

5.

Hospodárske náležitosti
a) Všetky FK a ich družstvá hrajú majstrovské futbalové stretnutia na vlastné náklady .
b) Nenastúpenie družstiev na stretnutie
- v prípade, že niektoré družstvo na vyžrebované majstrovské stretnutie nenastúpi (vzdá ho
v prospech súpera), bude mu do faktúry ISSF zaúčtovaná pokuta vo výške 100 € (kluby I. triedy), 80 €
(kluby II. triedy), prípadne 40 € (pre mládežnícke kluby).
- v prípade, že obidvaja súperi k vyžrebovanému stretnutiu nenastúpia, bude pokuta zaúčtovaná do MZF
obidvom klubom. Navyše ŠTK alebo KM má právo udeliť pokutu v zmysle bodu 6 odsek a) tohto rozpisu.
c) Nedostavenie sa družstva na MFS
1. nedostavenie sa družstva hostí na MFS – FK družstva domácich má nárok na náhradu nákladov za:
- cestovné náklady 1,2 €/km,
- jednorazové náklady za prípravu hracej plochy a plagátovanie vo výške 25 €.
2. nedostavenie sa družstva domácich z titulu avizovaného nepricestovania družstva hostí na MFS – FK
družstva domácich má nárok na náhradu nákladov za:
- cestovné náklady 1,2 €/km,
- jednorazové náklady za prípravu HP a plagátovanie vo výške 25 € (iba v prípade, ak nepricestovanie družstva
hostí bolo oznámené družstvu domácich menej ako 72 hod. pred termínom MFS.
3. nedostavenie sa družstva domácich na MFS – FK družstva hostí má nárok na náhradu nákladov za: cestovné náhrady 1,2 €/km.
4. nedostavenie sa družstva hostí z titulu avizovaného nenastúpenia družstva domácich na MFS – FK družstva
hostí má nárok na náhradu nákladov za:
- cestovné náhrady 1,2 €/km.
d) Neodohrané, resp. nedohrané MFS z vyššej moci a jeho opakovanie sa
- obidva FK sa dohodnú na náhradnom termíne, kedy sa bude stretnutie opakovať, stretnutie sa však musí
odohrať do 14 dní,
- ak sa FK nedohodnú, riadiaci orgán ŠTK, KM nariadi stretnutie opakovať v termíne max. do 14 dní od
pôvodného termínu stretnutia,
- pri nekonaní stretnutia z vyššej moci a pri jeho opakovaní sa obidve družstvá budú podieľať 50 %
podielom na vzniknutých nákladoch.
- postup pri rušení stretnutia v prípade nespôsobilej hracej plochy, ak domáci klub o tom vie už pár dní
pred jeho konaním: Domáci futbalový klub zavolá predsedovi ŠTK a svojmu súperovi o nekonaní zápasu.
Následne si súperiaci klub overí pravdivosť tejto informácie u predsedu ŠTK. Predseda ŠTK zavolá hlavnému
rozhodcovi stretnutia. Hlavný rozhodca následne obvolá svojich asistentov, prípadne delegáta stretnutia, ak je
na odkladané stretnutie delegovaný.
e) Postup uplatňovania náhrady
- FK, ktorý si uplatňuje náhradu, vystaví faktúru pre príslušný FK do 21 dní od MFS. Kópiu faktúry, spolu s
podacím lístkom doporučeného listu o zaslaní faktúry zašle obratom e-mailom na sekretariát zväzu,
- FK, ktorému bola faktúra vystavená, je do 30 dní od MFS povinný faktúru uhradiť alebo namietať na DK, ak
zistí nezrovnalosti vo výške náhrady. V prípade námietky s konečnou platnosťou o náhrade rozhodne DK a
svoje rozhodnutie zverejní v ÚS,
- FK, ktorý si uplatní náhradu po termíne (po viac ako 21. dňoch od MFS) nemá nárok na náhradu nákladov
f) Škoda na majetku spôsobená členom družstva, hráčom, funkcionárom FK pred, v priebehu a po MFS v
ohraničenom priestore HP, vo vstupe do šatní a v šatniach
- FK previnilca je povinný škodu uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia faktúry vyhotovenej poškodeným FK.
Kópiu faktúry spolu s podacím lístkom doporučeného listu o zaslaní faktúry zašle poškodený FK obratom emailom na sekretariát zväzu,
- skutočnosti potvrdzujúce spôsobenie škody, po obhliadnutí poškodeného majetku, R resp. DZ popíše v
zápise v časti „Záznam rozhodcu“, v správe DZ alebo aj v podaní R, resp. DZ v ISSF na DK,
- poškodenie ostatného majetku v iných priestoroch je potrebné riešiť s FK previnilca, prípadne následne
súdnou cestou.
g) Náležitosti rozhodcov, DZ a zástupcov FK za účasť na zasadnutiach komisií a iných orgánov ObFZ
- vo výške cestovného autobusom SAD,
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- o preplatení náležitostí a o spôsobe preplatenia rozhodne príslušná komisia, resp. iný orgán ObFZ.

6.

Pokuty a poplatky
a) Poriadková pokuta uložená riadiacim orgánom môže byť do výšky 100 €
b) Podlžnosti voči ObFZ a nárokované medziklubové pohľadávky za uplynulý súťažný ročník musia byť
vyrovnané do 31.8.2022. Pri nedodržaní termínu rozhodne riadiaci orgán o ďalších sankciách, až do zastavenia
činnosti družstva, do vyrovnania podlžnosti.
c) Pokuty a poplatky, ktoré uloží ObFZ prostredníctvom VV a komisií sú FK povinné uhradiť v MZF.
d) Pokuty, ktoré uloží DK za neprístojnosti si môžu FK vymáhať od previnilcov podľa § 7 ods. 3 zákona
č. 1/2014 Z. z.
V prípade elektronickej faktúry v systéme ISSF je automaticky dňom vypršania termínu úhrady klub označený
ako neplatič so všetkými hernými a disciplinárnymi dôsledkami (zastavená činnosť, zákaz všetkých
matričných úkonov) až do dňa úhrady elektronickej faktúry.
UPOZORNENIE: Obdobie úhrady elektronickej faktúry stanovené pevne – platba musí nabehnúť na účet
SFZ vždy do termínu splatnosti faktúry a platba nesmie byť vykonaná poštovou poukážkou, ale
prevodom alebo vkladom na účet (kvôli jednoduchšej a rýchlejšej identifikácii platby). Platby poštovou
poukážkou bude SFZ vracať a považovať ich za neuhradené.

7.

Hospodárske smernice pre rozhodcov a DZ
a) Finančné náhrady v MFS v rámci ObFZ sa skladajú z odmien za výkon a z ostatných náhrad za cestovné a
ostatné výdavky súvisiace s výkonom funkcie.
b) Finančné náhrady sú vyplácané R a DZ vždy mesačne, najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.
c) Odmeny a ostatné náhrady rozhodcov a DZ uhrádzajú FK v MZF.
d) Pravidlá stanovovania odmien a náhrad rozhodcov a DZ v špecifických prípadoch:
- v MFS, v ktorých bola hra začatá, prislúcha rozhodcom a DZ odmena a ostatné náhrady, v prípade ak sa
nejedná o predzápas,
- v MFS, ktoré sa hrá ako predzápas, prislúcha rozhodcom a DZ odmena a 50 % náhrady,
- v MFS, v ktorých nebola hra začatá, pričom sa rozhodcovia a DZ na MFS dostavili, prislúcha im ostatná
náhrada,
- v MFS, v ktorých časť MFS sa bude dohrávať, v nedohraných MFS prislúcha rozhodcom a DZ odmena a
ostatné náhrady,
- v MFS, v ktorých časť MFS sa bude dohrávať, v dohrávaných MFS prislúcha rozhodcom a DZ:
- v prípade nezmenenej delegácie ostatné náhrady,
- v prípade novej delegácie odmena a ostatné náhrady.
Odmeny rozhodcom a DZ v súťažiach riadených ObFZ Banská Bystrica
Kategória
R
Náhrada za
AR
Náhrada za
Súťaž
DČ
DČ

DZ

Náhrada za
DČ

Dospelí

1. trieda

11 €

44 €

11 €

25 €

11 €

25 €

Dospelí

2. trieda

7,50 €

35 €

7,50 €

21 €

7,50 €

21 €

Dorast

1. trieda

7,50 €

20 €

7,50 €

13 €

Žiaci

1. trieda

4€

18 €

4€

10 €

R a DZ vykonávajú činnosť na základe dobrovoľníckej činnosti.
V prípade, že sa dobrovoľník nedostaví bez telefonického alebo písomného ospravedlnenie na miesto
výkonu dobrovoľníckej činnosti a tým vznikne prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti škoda zaväzuje sa
zaplatiť prijímateľovi sankciu 10,-€.
- Ospravedlnenie po zverejnení DL poplatok 5 eur
- Ospravedlnenie 24 hodín pred MFS poplatok 10 eur
- Ospravedlnenia posielať výhradne na email: kr.obfzbb@gmail.com do 12:00 hod pondelka pred
nasledujúcim kolom. Ospravedlnenia písať na časové obdobie
Termínom „sólo stretnutie“ rozumieme stretnutie, ktoré nie je predzápasom, resp. pozápasom iného družstva
príslušného FK..
V súvislosti so zmenami v Zákone o sociálnom poistení, platnými od 1. 1. 2011, ako aj jeho dodatkov,
platných od 1. mája 2018 rozhodol Výkonný výbor zrušiť dohody o vykonaní práce s rozhodcami a delegátmi
zväzu a prejsť na základe znenia Zákona o športu na zmluvy o dobrovoľníckej činnosti medzi zväzom
a rozhodcami a delegátmi. Táto forma výkonu ich činnosti má výhodu v tom, že sa z nej neodvádzajú žiadne
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daňové platby ani odvody sociálnym poisťovniam, len suma ich zárobku nesmie prevýšiť hodnotu 500,00 €
ročne. V prípade jej prekročenia sa zo sumy, prevyšujúcej túto hodnotu, dane a odvody platiť musia.
Naďalej ostáva v platnosti uznesenie Výkonného výboru, že každý futbalový klub prispeje na mzdu externej
účtovníčky vo výške 10 € za každý odohraný mesiac bez ohľadu na počet domácich stretnutí a aj tzv. servisný
poplatok za výkon uvedených činností a náhradu nákladov spojených s vyplácaním R a DZ. Ten bude do
mesačnej zbernej faktúry zahrnutý vo výške 5 € mesačne spolu s príspevkom na mzdovú účtovníčku koncom
príslušného mesiaca. Servisný poplatok a poplatok na mzdu externej účtovníčky budú započítané vo faktúrach
len v mesiacoch, v ktorých sa konajú majstrovské futbalové stretnutia.

TECHNICKÉ USTANOVENIA
8.

Predpis
Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, Súťažného poriadku a tohto rozpisu, ktorého výklad prináleží ŠTK
ObFZ. Riadiaci zväz vydáva počas súťažného ročníka Úradnú správu ObFZ, prostredníctvom ktorej
zabezpečuje operatívne riadenie a styk s FK. Všetky pokyny v Úradnej správe ObFZ sú pre FK záväzné.
Úradnú správu ObFZ budeme zverejňovať vždy v piatok na internetových stránkach ObFZ (www.obfzbb.sk),
futbalnet (www.futbalnet.sk), facebook ako aj na internetovej stránke www.bbonline.sk.

9.

Štart hráčov
a) V kategórii dospelých štartujú hráči narodení pred 31.12.2004 a po dovŕšení 18. roku veku.
V kategórii dorastu (U19) štartujú hráči narodení po 1.1.2004 do 31.12.2007 a mladší po dovŕšení 14. roku
veku,
V kategórii žiakov štartujú hráči narodení po 1.1.2008 do 31.12.2011 a mladší po dovŕšení 10. roku veku,
v skupine starších žiakov (U15) štartujú hráči narodení po 1.1.2008 do 31.12.2009 a mladší po dovŕšení 12.
roku veku,
v skupine mladších žiakov (U13) štartujú hráči narodení po 1.1.2010 do 31.12.2011 a mladší po dovŕšení 10.
roku veku
v skupine prípraviek (U11) štartujú hráči narodení po 1.1.2012 a mladší po dovŕšení 6. roku veku.
b) Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórii. Po dovŕšení stanoveného veku prechádzajú do najbližšej
vekovej kategórie vždy k 1. januáru kalendárneho roka, a to po dovŕšení 14. roku veku z kategórie žiakov do
kategórie dorastu, 18. roku veku z kategórie dorastu do kategórie dospelých. V prípade, že hráč dovŕši 14. rok
veku v období 1. 1. až 31. 12. kalendárneho roka, môže príslušný súťažný ročník dohrať v kategórii žiakov.
Ak hráč dovŕši 18. rok veku v období 1. 1. až 31. 12. môže príslušný súťažný ročník dohrať v kategórii
dorastu. Okrem svojej kategórie môže vo vyššej kategórii štartovať: v kategórii dorast (v prípade, že je vo FK
vytvorená kategória mladší dorast, žiak môže štartovať len za mladší dorast) žiak, ktorý v období 1. 1. až 31.
12. kalendárneho roka dovŕši 13. rok veku. V kategórii dospelých dorastenec, ktorý v období 1. 1. až 31. 12.
kalendárneho roka dovŕši ku dňu štartu v družstve dospelých 16. rok veku. V prípadoch vyššie uvedených sú
FK povinné vyžiadať písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu) a súhlas príslušného telovýchovného
lekára. Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie klub a príslušný tréner.
Hráč z kategórie dorastu po dovŕšení 18. roku veku môže štartovať v kategórii dospelých bez obmedzenia.
c) Na štart hráča vo vyššej vekovej kategórii v uvedených prípadoch sú kluby podľa SP čl. 46 povinné pre
každého hráča zvlášť vyžiadať písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu) a príslušného telovýchovného
lekára. Celu zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej aj vyššej kategórii nesie klub a príslušný tréner.
d) Každý hráč, ktorý nastupuje na stretnutie za družstvo vo vyššej vekovej kategórie ako je jeho vlastná, sa
pred stretnutím, resp. v polčasovej prestávke preukáže automaticky dokladom o povolení štartu vo vyššej
vekovej kategórii. V prípade, že hráč uvedený doklad nepredloží, rozhodca ho k stretnutiu, resp. do druhého
polčasu nepripustí. V prípade, že nebude námietka voči štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii vznesená
najneskôr pri konfrontácii, bude takáto námietka považovaná za neopodstatnenú.
e) Pre porušenie zásad upravujúcich štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii uvedených v SP čl. 46 ako aj
v tomto usmernení štart sa bude považovať za neoprávnený v zmysle SP čl. 82 písmeno f.
f) Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom majstrovskom stretnutí.
g) V súťažiach riadených ObFZ Banská Bystrica môžu štartovať za B družstvo traja hráči zo súpisky
A družstva, ktorí za A družstvo vo vyššej súťaži príslušnej vekovej kategórie v príslušnej časti súťažného
ročníka ( jeseň – jar ) odohrali viac ako polovicu súťažných stretnutí ( počítajú sa i časti stretnutí ). Porušenie
tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart. Vždy pred začiatkom časti súťaže (jeseň – jar),
predložia B družstvá na komisiu ŠTK súpisku hráčov A družstva, obsahujúcu minimálne 15 hráčov,
ktorú po potvrdení komisiou sú povinní nosiť sebou na svoje stretnutia a predložiť ju na kontrolu spolu
s registračnými preukazmi rozhodcovi prípadne súperovi.
h) V prípade mládežníckych súťaží, kde riadiaci orgán povolil štart dvoch družstiev z jedného FK v jednej
súťaži, je povolený štart v príslušnej časti súťažného ročníka len za jedno z družstiev.
i) V kategórii žiakov je povolené striedať siedmich hráčov s obmedzením (v druhom polčase prerušenie hry
kvôli striedaniu len trikrát pre jedno družstvo), v kategórii dorastu a v kategórii dospelých piatich hráčov v
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troch prerušeniach pre jedno družstvo. Striedanie v polčasovej prestávke sa nezapočítava do prerušenia
ohľadom striedania. Spoločné striedanie oboch družstiev v jednom čase sa počíta každému družstvu
samostatne. Striedanie hráčov v súťažiach mladších žiakov a prípraviek upraví osobitný predpis KM ObFZ.
9/1. Preverovanie oprávnenosti štartu hráčov v MFS
a) Pred MFS v súťažiach mládeže je povinne vykonávaná konfrontácia hráčov podľa čl. 49 SP.
b) V prípade námietky kapitána (u mládeže aj VD) proti štartu hráča zaznamenanej v zápise, R dôsledne
vykoná kontrolu totožnosti tohto hráča podľa čl. 49 SP.
c) Kapitán (u mládeže aj VD) v prípade súhlasu hráča, ktorého totožnosť je konfrontovaná, má právo
vyhotoviť fotodokumentáciu namietaného hráča, ktorú FK odošle na príslušnú riadiacu komisiu. Ak hráč
súhlas k vyhotoveniu jeho fotodokumentácie neposkytne, považuje sa za hráča, ktorý sa odmietol podrobiť
konfrontácii.
d) Ak bola konfrontácia vykonaná a kapitán príslušného družstva (u mládeže aj VD) nevzniesol námietku
proti totožnosti hráča ihneď pri konfrontácii, nie je už neskôr možné vzniesť prípadnú námietku ohľadne
totožnosti hráča. R nemôže vykonať kontrolu totožnosti hráča opakovane.
e) V prípade, keď nebude námietka voči štartu hráča vo vyššej kategórii vznesená najneskôr pri konfrontácii,
resp. v polčasovej prestávke (MFS dospelí), bude takáto námietka považovaná za neopodstatnenú.
f) Riadiaca komisia na šetrenie námietky predvoláva zainteresovaných prostredníctvom Úradnej správy ObFZ.
g) Riadiace komisie sú oprávnené v opodstatnených prípadoch preveriť oprávnenosť štartu hráča v MFS aj bez
podania námietky podľa čl. 85 SP.
9/2. Štart hráčov v nedohraných MFS, v ktorých časť MFS sa bude dohrávať
a) V prípade, ak bude MFS prerušené a nedohrané bez viny niektorého družstva, príslušná riadiaca
komisia podľa čl. 70 SP nariadi odohrať nedohranú časť MFS.
b) V dohrávanej časti MFS:
nastúpia družstvá v počte hráčov, v akom boli oprávnení hrať v čase prerušenia MFS,
môžu nastúpiť hráči, ktorí boli na HP v čase prerušenia MFS, prípadne iní hráči FK (napr. z dôvodu
nahradenia zraneného hráča), ktorí boli v čase konania nedohraného MFS matrične príslušní k príslušnému
FK,
nemôžu nastúpiť hráči, ktorí v čase prerušenia MFS už boli vystriedaní –maximálny počet striedajúcich hráčov
podľa ods. 7 musí byť dodržaný,
štart hráčov, ktorí sa v nedohranom MFS disciplinárne previnili sa riadi nasledovne:
MFS prerušené a nedohraná časť MFS sa bude dohrávať v novom termíne, hráč, ktorému
bola udelená v prerušenom MFS ČK, má okamžite po prerušenom MFS pozastavený výkon športu až do
prijatia rozhodnutia DK. Hráč v dohrávanej časti MFS nie je oprávnený nastúpiť.
MFS prerušené a hráčovi bola v dohrávanej časti MFS udelená ŽK, táto ŽK sa u hráča eviduje. Hráč, ktorému
bola udelená v dohrávanej časti MFS ŽK, ktorá bola v poradí piata, deviata, dvanásta, resp. pätnásta, nenastúpi
na najbližšie MFS nakoľko má okamžite po dohrávanej časti MFS pozastavený výkon športu na 1 MFS.
MFS prerušené a hráčovi bola v dohrávanej časti MFS udelená ČK, má okamžite po dohrávanej časti MFS
pozastavený výkon športu až do prijatia rozhodnutia DK.
MFS prerušené a hráčovi bola v dohrávanej časti MFS udelená ČK, alebo bol DZ uvedený, že mal byť
vylúčený, ak sa dopustil previnenia, za ktoré R vylučuje pred MFS, alebo po MFS do uzatvorenia zápisu R,
keď táto skutočnosť je uvedená v zápise, resp. K bol s tým oboznámený v Oznámení, má okamžite po MFS
pozastavený výkon športu až do prijatia rozhodnutia DK.
Z technických príčin (nastavenie v ISSF) je možné uviesť na zápasovú súpisku spolu pre nedohranú aj
dohrávanú časť MFS len 18 hráčov.
Do pozornosti rozhodcom a delegátom:
SP článok 43- Registračný preukaz a identifikácia hráča:
(1) Hráč musí mať platný registračný preukaz.
(2) Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom.
(3) Identifikáciu a konfrontáciu hráčov je možné vykonávať len prostredníctvom registračného preukazu v
ISSF.
SP článok 48 – Striedanie hráčov:
(1) V súťažnom stretnutí vo vekových kategóriách mužov a žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov.
(2) Počet striedajúcich hráčov v súťažnom stretnutí mládeže a v súťažnom stretnutí ženského futbalu okrem
vekovej kategórie žien ustanovuje rozpis súťaže.
(3) Ak sa súťažné stretnutie predlžuje, môže družstvo v predĺžení striedať o jedného hráča viac, ako je
uvedené v odsekoch 1 a 2.
(4) Hráč, ktorý bol vystriedaný, alebo zo stretnutia odstúpil, nemôže v tom istom stretnutí opäť do stretnutia
nastúpiť. V súťažných stretnutiach mládeže je možné uvedenú podmienku upraviť v rozpise súťaže inak.
(5) Za dodržanie stanoveného počtu striedajúcich hráčov sú zodpovední kapitán družstva, hlavný tréner
(prípadne asistent) a vedúci družstva.

10.

Podmienky súťaží
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a) Všetci hráči musia byť riadne registrovaní. Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni
družstiev. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán
druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF. Výsledok konfrontácie oznámia
kapitáni družstiev alebo vedúci družstiev mládeže rozhodcovi. Ak sa hráč odmietne podrobiť konfrontácii
alebo ak kapitán družstva, alebo vedúci družstva mládeže neuzná totožnosť niektorého hráča pri konfrontácii,
kapitán družstva alebo vedúci družstva mládeže uplatnia námietku proti štartu hráča a na základe tejto
námietky vyzve rozhodca uvedeného hráča na podrobenie sa konfrontácii. Túto konfrontáciu vykoná rozhodca
sám tak, že skonfrontuje podobu namietaného hráča s jeho fotografiou uvedenou v ISSF a zaznamená do
zápisu o stretnutí podľa odpovede hráča jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého pobytu a o uvedenej
skutočnosti vykoná záznam v zápise o stretnutí. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že
údaje o hráčovi a jeho fotografia v ISSF zodpovedajú údajom uvedených hráčom a jeho podobe, povolí
hráčovi nastúpiť v stretnutí a do zápisu o stretnutí uvedie odôvodnenie svojho rozhodnutia. V prípade
vznesenia námietky proti štartu hráča, odmietnutia konfrontácie niektorým hráčom, alebo neuznania totožnosti
hráča rozhodcom, rozhodca, kapitáni alebo vedúci družstiev mládeže, a hráč, proti ktorému bola do zápisu o
stretnutí uvedená námietka, alebo záznam rozhodcu, sú povinní dostaviť sa osobne na riadiaci orgán súťaže.
Ak sa hráč odmietne podrobiť konfrontácii, alebo totožnosť hráča podľa ISSF rozhodca neuzná pred
stretnutím, tento hráč nemôže v stretnutí nastúpiť. Rozhodca túto skutočnosť uvedie s odôvodnením v zápise o
stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke, hráč je z hry vylúčený. Rozhodca a zástupca družstva súpera
sú oprávnení vyhotoviť si fotodokumentáciu namietaného hráča s jeho súhlasom. Ak hráč súhlas k
vyhotoveniu jeho fotodokumentácie neposkytne, považuje sa za hráča, ktorý sa odmietol podrobiť
konfrontácii.
b) Konfrontácia je v súťažiach mládeže je povinná.
c) Hráči družstiev dospelých a dorastu sú povinní nosiť so sebou na majstrovské stretnutia aj iný preukaz
totožnosti napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, ktorým sa môžu hodnoverne preukázať v prípade
sporu o ich totožnosti.
d) Na majstrovské stretnutia musia hráči nastúpiť v dresoch s dobre viditeľnými číslami. Brankár musí mať
farbu dresu odlišnú od farby dresu hráčov i od farby dresu rozhodcu. Družstvo hostí v MFS dospelých musí
rešpektovať farbu dresov družstva domácich a na MFS si povinne prinesie odlišnú (kontrastnú) farbu
dresov voči farbám dresov domácich uvedených v Adresári futbalových klubov v Rozpise súťaží ObFZ.
V prípade, ak chce domáci klub nastúpiť na MFS v inej farbe dresov ako je uvedené v tomto rozpise,
oznámi to súperovi najneskôr 24 hodín pred začiatkom ich majstrovského stretnutia.
e) Súčasťou výstroja okrem iného musia byť u každého hráča chrániče holenných kostí. Hráč bez chráničov
nesmie nastúpiť a hrať súťažné stretnutie.
f) Podmienkou štartu v kategórii dospelých v súťažiach riadených ObFZ je zaplatenie štartovného poplatku,
ktorý bude hneď po vyžrebovaní započítaný do mesačnej zbernej faktúry. Výška štartovného:
I. trieda
100 €
II. trieda
70 €
g) Striedanie hráčov musí byť vykonané pomocou dobre viditeľných číselných tabuliek, ktoré je povinný dať
k dispozícii pre obidve družstvá usporiadajúci FK.
h) Kapitán družstva musí byť viditeľne označený kapitánskou páskou širokou 5 cm.
i) FK musí mať k dispozícii na MFS min. tri lopty rovnakej značky.
j) Ihrisko musí byť vybavené kĺbovými rohovými tyčkami.
k) FK musí na MFS používať len predpísané zápisy o stretnutí.
l) Odhlásenie družstva zo súťaže:
- ak futbalový klub odhlási zo súťaže riadených ObFZ družstvo po stanovenom termíne podania prihlášok do
súťaže, po vyžrebovaní, v priebehu súťaže alebo bude družstvo vylúčené zo súťaže podľa čl. 12 ods. 1, alebo
čl. 84 SP, môže mu byť udelená pokuta až do výšky 300 €, ktorá bude zaúčtovaná do MFZ. O konkrétnej
výške pokuty rozhodne VV ObFZ a príslušné riadiace komisie.
- ak futbalový klub odhlási zo súťaže riadených ObFZ družstvo dospelých po vyžrebovaní, v príslušnom
ročníku na jeho miesto nebude zaradené žiadne iné družstvo dospelých.

11.

Lekárska kontrola
Hráči všetkých družstiev musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke, ktoré je platné 1 rok. Platí i deň , kedy
bola lekárska prehliadka vykonaná. V kategórii žiakov môže potvrdenie vystaviť pediater, v kategórii dorastu
dorastový lekár u dospelých praktický lekár. Za dodržanie ustanovenia tohto článku v plnom rozsahu
zodpovedajú futbalové kluby. ObFZ odporúča viesť evidenciu o lekárskych prehliadkach v knihe LP, resp.
na evidenčných kartách. ObFZ si vyhradzuje právo urobiť kontrolu lekárskych prehliadok.

12.

Systém súťaže
Hrá sa systémom každý s každým jeseň – jar na miestach podľa vyžrebovania v súťažiach dospelých
dvojkolovým systémom. Vo výnimočných prípadoch, obzvlášť v súťažiach mládeže, je možno v záujme
športovej a ekonomickej výhodnosti usporiadať jednotlivé súťaže ako viackolové, prípadne turnajové.

.

13.

Hodnotenie výsledkov
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a) Víťazstvo sa hodnotí 3 bodmi, nerozhodný výsledok 1 bodom.
b) Základom pre hodnotenie výsledkov je elektronický zápis rozhodcu o stretnutí a správa DZ. V prípade
nedostavenia sa rozhodcu na stretnutie je domáci FK povinný zaslať riadne vyplnený zápis o stretnutí do 48
hod. na ObFZ. VV ObFZ si vyhradzuje právo vyslať na niektoré stretnutia súťaží ObFZ pozorovateľov
z členov VV a členov odborných komisií zväzu. Ich písomné správy o priebehu stretnutia budú podkladom pre
hodnotenie stretnutia a prijatie opatrení v zmysle disciplinárneho poriadku.
c) Ak majú po odohratej súťaži dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí na určenie
víťaza, prípadne postupujúceho ale aj zostupujúceho:
- vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí, ak družstvá odohrali len jedno vzájomné stretnutie, vyšší počet
bodov zo vzájomného stretnutia,
- gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí, ak družstvá odohrali len jedno vzájomné stretnutie, postupuje sa
podľa bodu 3 za bodkočiarkou,
- vyšší počet gólov strelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach; ak družstvá odohrali len jedno
vzájomné stretnutie, vyšší počet gólov zo vzájomného stretnutia strelených na ihrisku súpera.
Ak aj tieto kritéria sú rovnaké, postupuje sa podľa čl. 19 ods. 3 SP.

14.

Hlásenie stretnutí
Stretnutia vyžrebované podľa tohto rozpisu sa hrajú v určených termínoch a časoch začiatku na ihriskách prv
uvedených družstiev, takže nie je potrebné ich osobitne nahlasovať. Prípadné zmeny bude riadiaci orgán
zverejňovať v Úradnej správe ObFZ. Turnajové stretnutia je povinný usporiadajúci FK, pod následkom
disciplinárneho konania, včas oznámiť na ŠTK ObFZ a požiadať o delegovanie rozhodcov z nominačných
listín (SFZ, SsFZ, ObFZ).
Kluby, ktoré majú svoje družstvá v kategórií prípraviek U11 a ml. žiakov U13, sú zápisy z MFS povinné
uzatvárať v systéme ISSF ako rozhodca laik sami v lehote do 48 hodín po odohratí MFS. V krajnom prípade je
možné daný výsledok z MFS nahlásiť na sekretariát zväzu v rovnakej lehote. Pri nerešpektovaní danej
podmienky môže byť klubom uložená poriadková pokuta v zmysle čl. 6 bodu a) tohto Rozpisu MFS.
Postup uzatvárania MFS je nasledovný: manažér domáceho mužstva sa prihlási do ISSF, klikne si na
konkrétny zápas, nastaví sa ako rozhodca/laik, UZAVRIE nomináciu domácich, hostí a v časti zápis vypíše
kolónky označené červenou hviezdičkou a vypíše strelcov gólov s príslušnou minútou. Na záver dá priebežne
uložiť. Zároveň upozorňujeme kluby, že pokiaľ posielajú výsledky na sekretariát ObFZ BB, aby uvádzali
strelcov gólov obidvoch mužstiev s uvedenou minútou streleného gólu a mali kompletné nominácie nahraté v
ISSF (hráči, vedúci mužstva).

15.

Rozhodcovia a delegát zväzu
1. Rozhodcov /R/ a delegátov zväzu /DZ/ ktorí zároveň zastávajú funkciu delegáta stretnutia
/DS/ a pozorovateľa rozhodcov /PR/ delegujú príslušné komisie ObFZ prostredníctvom delegačných listov,
spoločnou delegačkou cez internetovou stránkou ObFZ, telefonicky, ISSF, resp. iným spôsobom podľa
potreby KR.
2. R a DZ sú na MFS delegovaní z nominačnej listiny ObFZ prípadne iných zväzov. Nominačné listinu sú
platné jeden rok a po jej skončení ich platnosť zaniká. Návrh nových nominačných listín navrhuje KR
a schvaľuje VV ObFZ.
3. DZ a PR nemôže nastúpiť ako hráč v súťaži ObFZ, v súťaží kde je jeho družstvo zaradené.
4. R sa prikazuje na základe dobrovoľníckej činnosti a zásad KR, aby sa pred MFS dohodli medzi sebou
o spôsobe dopravy a výstroji . Výstroj musí byť v čistom stave. R môže mať dres odlišný od asistentov, ale
asistenti musia mať dresy rovnakej farby a výrobcu (Atak – Adidas).
5. R a DZ sú povinný sledovať zmeny v DL, úradnej správe ObFZ, SsFZ a SFZ, ak sú delegovaní na tieto
MFS. Kontrolu môžu vykonať v ISSF – vlastnom účte MFS.
6. V prípade PN – okamžite doručiť PN na sekretariát, v prípade zranenia, pracovných a súkromných
záležitostiach okamžite a v dostatočnom predstihu sa ospravedlniť. Ospravedlnenie najneskôr 7 dní pred
MFS resp. (v pondelok do 12,00 pred víkendom v čase konania MFS). Po tomto čase bude ospravedlnenie
akceptované, ale bude účtovaný poplatok: a) 5,-€ neskoré ospravedlnenie, ako aj neskoré uzavretie zápisu
o stretnutí, zlý popis priestupkov, b) 10,-€ ospravedlnenie menej ako 24 hodín pred MFS (piatok, sobota,
nedeľa), resp. na návrh KR menovaného potrestá DK v zmysle DP, podobne aj ohľadom absencie v MFS.
Poplatok bude strhnutý zo Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti R a DZ.
7. R a DZ, ktorí nebudú delegovaný na MFS, sú trvale k dispozícii KR pre potreby delegovania.
8. R a DZ pre potrebu ObFZ a SsFZ, sú povinný sledovať aj DL a spravodaj SsFZ ohľadom zmien hracích
časov, dátumov a miest konania MFS. Mať pri sebe tlačivo Zápisu o stretnutí, tlačivo Záznam
o nedostatkoch , tlačivo Popis priestupkov, RS, ... (Na stránke SsFZ, Komisie, Komisia rozhodcov –
Tlačivo o nedostatkoch). Nedostatky v stretnutiach a všetky udalosti pred, počas a po stretnutí sa
vpisujú na toto tlačivo, ktoré sa od skenuje na riadiacu komisiu SsFZ (KM a DK). A podá sa zároveň podnet
na príslušné komisie v elektronickom zápise o stretnutí v ISSF.
9. Dostaviť sa na MSF dospelých 50 minút a mládež 40 minút pred jeho začiatkom do miesta konania MFS, ak
bol na inom MFS v takomto prípade čo v najkratšom čase.
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10. V I. triede DZ vykoná 30 minút pred začiatkom MFS poradu za účasti R, HÚ, videotechník, hlásateľ, VD
domácich a hostí. (VD na poradu prinesú dresy hráčov a brankárov obidvoch družstiev, kvôli kontrole
farieb).
11. R najneskôr 20 minút pred stretnutím za účasti VD, alebo súhlase o uzavretí súpisiek VD uzavrie
nominácie
domácich
a
hostí v ISSF. Ak
tak
neurobí
popíše
dôvod
prečo
mu
nebolo umožnené túto nomináciu uzavrieť podľa RS. Následne vytlačí Zápis o stretnutí 4x (R, DZ, AR 1
a AR 2) + na požiadanie 2 x súpisku (Zápis o stretnutí) pre VD. U mládeže pred stretnutím zaznamenať v ISSF
aj výsledok konfrontácie, ktorý oznámia VD.
12. V prípade námietky K (u mládeže VD) voči štartu hráča dôsledne vykonať kontrolu totožnosti hráča,
možnosti overenia v matrike www.futbalnet.sk resp. issf.futbalnet.sk, popis údajov hráča vrátane trvalého
pobytu a zápise, rozhodnutie o výsledku konfrontácie a odôvodnenie svojho rozhodnutia v zápise, podpis
v zápise o stretnutí K a VD. V prípade súhlasu hráča vykonať fotozáznam na MT prípadne fotoaparát a odošle
na riadiacu komisiu. Ak hráč súhlas na jeho fotodokumentáciu neposkytne, považuje sa za hráča, ktorý sa
odmietol podrobiť konfrontácii. A odoslať cez ISSF podnet na podateľňu popis udalosti. (ŠTK, DK, KM,
KR).
13. V prípade mimoriadnych udalostí v MFS (ŠTK – DK) postupovať v ISSF podnet na komisiu, v zápise
o stretnutí a v správe DZ stretnutia resp. elektronickom zápise v podaní na komisiu + vyjadrenie sa
k udalostiam všetky delegované osoby prípadne za zúčastniť podľa pozvania zasadania príslušných
komisii. (V elektronickej podobe mimoriadne udalosti a vyjadrenia sa, nie písať do záznamu R).
14. V prípade čerpania čakacej lehoty podľa čl. 67 a 68 SP, uviesť ZoS .
15. Pri nástupe na HP asistenti skontrolujú zhodu čísel dresov, mien a priezvisk hráčov nastupujúcich
v základnej zostave so zápisom o stretnutí, pričom zodpovednosť za kontrolu nesie AR 1 u domácich a AR 2
u hostí. V prípade dvoch R, R za domácich a AR za hostí.
16. Po skončení MFS v prípade potreby podať elektronicky podnet na príslušné riadiace komisie
(DK,KR, ŠTK) v prípade bezpečnosti a opodstatnených skutočností podnet oznámiť aj príslušnému
predsedovi DK,KR,ŠTK.
17. R a DZ na požiadanie informuje média o údajoch v MFS – výsledok, polčas, strelci gólov, osobné
tresty. Vždy po predchádzajúcom súhlase príslušného predsedu.
18. R je povinný doplniť a uzavrieť elektronický zápis a to v prípade vytvorených podmienok usporiadajúcim
FK ihneď po stretnutí v mieste konania, ak to nie je možné ZoS uzavrie doma, avšak popíše relevantné
skutočnosti prečo tak neurobil v mieste konania stretnutia. (Pozor na ukončenia MFS hraného v posledný
deň v mesiaci - generovanie odmien delegovaných osôb.) Dôvod neuzavretia zápisu po skončení MFS DZ
uvedie v Správe DZ alebo v neprítomnosti DZ R v elektronickom Zápise o stretnutí DZ správy DS a DP
uzavrie najneskôr do utorka do 12,00 (ak sa MFS hrá predchádzajúci víkend). Ak sa MFS hrá v iný deň ako
piatok, tak DZ musí uzavrieť ZoS do 48 hodín od ukončenia MFS.
19. R je povinný mať pri sebe tlačivo Zápisu o stretnutí z dôvodu poruchy PC, tlačiarne alebo signálu
internetu, aby sa nezmeškal z tohto dôvodu začiatok MFS. V tomto prípade R postupuje na papierový Zápis
vypísaný tlačením paličkovým písmom. Tento Zos uzavrie a nahodí v najbližšom možnom čase, doma.
20. V prípade, že sa stretnutie z akéhokoľvek dôvodu neodohrá, R elektronický zápis nezatvára (priebežne
uložiť) a o dôvode neodohrania MFS informuje podaním na ISSF príslušné komisie a sekretariát či na MFS
vycestoval alebo nie, kvôli fakturácii.
21. R a DZ nemôžu vykonávať funkciu prezidenta, predsedu, tajomníka a manažéra FK v tej súťaži
dospelých, v ktorej pôsobí ako R, DZ .
22. R, ktorý má vedenú klubovú príslušnosť, zmenu musí na začiatku súťaže resp. v priebehu súťaže hlásiť na
KR. Klubová príslušnosť musí byť uzavretá pred začiatkom súťažného ročníka, nie v priebehu.
23. FK majú možnosť pred začatím ročníka resp. v opodstatnených prípadoch aj v priebehu ročníka za
jednotný poplatok 30 eur vetovať R resp. DZ
24. R a DZ sa okrem PF, SP riadia Pokynmi pre R a DZ a členov futbalových klubov uvedených v RS.
25. R a DZ vykonávajú svoju funkciu na základe Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. V prípade ak sa
dobrovoľník nedostaví bez ospravedlnenia telefonicky alebo písomne na miesto konania výkonu
dobrovoľníckej činnosti a tým vznikne prijímateľovi - ObFZ dobrovoľníckej činnosti škoda, zaväzuje sa
zaplatiť prijímateľovi dobrovoľnej činnosti - ObFZ sankciu 10,-€.

16.

Postup a zostup
a) Postup a zostup družstiev sa riadi čl. 14 – 16 SP.
b) Víťaz 7. ligy (I. triedy) v kategórii dospelých má právo priameho postupu do súťaží riadených SsFZ pri
splnení podmienok stanovených Súťažným poriadkom a rozpisom súťaží SsFZ.
c) Víťaz 8. ligy (II. triedy) v kategórii dospelých má právo priameho postupu do I. triedy pri splnení
podmienok stanovených Súťažným poriadkom a týmto rozpisom. Ak na postupovom mieste skončí „B
družstvo“ a nebude môcť postúpiť, kvôli tomu, že by bolo zaradené do 7. ligy (I. triedy) spolu s „A
družstvom“ ponúkne sa postup družstvu umiestnenému na druhom mieste.
d) Víťaz kategórie dorastu postupuje priamo do súťaží riadených SsFZ pri splnení podmienok stanovených
Súťažným poriadkom.
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e) Víťaz kategórie starší žiaci postupuje priamo do súťaží riadených SsFZ po splnení podmienky účasti
v súťaži SsFZ (vytvorenie dvojičky s mladšími žiakmi).
f) Posledné družstvo 7. ligy (I. triedy) v kategórii dospelých zostupuje do 8. ligy (II. triedy). Počet
zostupujúcich z 7. ligy (I. triedy) sa bude určovať počtom zostupujúcich družstiev zo súťaží riadených SsFZ
tak, aby v nasledujúcom súťažnom ročníku bolo v 7. lige (I. triede) 14 družstiev. Zaradenie družstva do inej
súťaže, resp. doplnenie počtu účastníkov súťaže sa riadi podľa čl. 17 SP. O výnimkách zo zásad týkajúcich sa
zaraďovania družstiev v prípade, ak nebude naplnený maximálny počet účastníkov príslušnej súťaže podľa RS,
rozhodne na návrh ŠTK a KM Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu.

ŠPORTOVO – TECHNICKÉ ZÁSADY
Ustanovenia SP a pravidiel futbalu sú plne záväzné pre všetkých členov FK, pre športovcov a činovníkov, ako
i pre riadiace orgány. Podmienky účasti FK v majstrovských súťažiach sú obecne upravené v článku 38 až 50
SP, ktoré sú pre súťaže riadené ObFZ záväzné a doplňujeme ich o tieto povinnosti:
Mužstvá zaradené do I. triedy a II. triedy súťaže dospelých musia mať minimálne jedného trénera
s platným trénerským oprávnením, pričom platí zásada, že jeden tréner s platným trénerským
oprávnením môže pôsobiť súčasne len v jednom futbalovom klube. V prípade nesplnenia tejto podmienky
bude futbalový klub riešený podľa platných športových noriem.
Na hráčskej lavičke môže viesť družstvo počas MFS len tréner, uvedený v zápise v rubrike „Tréner“, s platnou
licenciou požadovanej kvalifikácie, čiže minimálne UEFA C licenciu.
Pre futbalové kluby I. a II. triedy platí povinnosť zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušovaného
videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom.
V MFS dospelých I. triedy je usporiadajúci FK povinný prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 48
hod. po MFS nahrať videozáznam z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF na http:/video.sportnet.
online/login, v tvare:
- prvé okno – prvý polčas; bod nula je pokyn R za začiatok MFS; vyhotovený videozáznam v zmysle
ustanovení tejto kapitoly,
- druhé okno – druhý polčas; bod nula je pokyn R za začiatok druhého polčasu; vyhotovený videozáznam v
zmysle ustanovení tejto kapitoly.
V prípade, ak má zástupca FK problém s nahratím videozáznamu z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF
(technický problém), v stanovenom termíne upovedomí o tejto skutočnosti sekretariát ObFZ.

Podmienky na vyhotovenie videozáznamu:
1. V MFS dospelých je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného
videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom.
2. Záznam je vyhotovovaný z optimálneho zastrešeného vyvýšeného miesta, minimálne 2 m nad úrovňou HP a
na úrovni stredovej čiary HP, videokamerou upevnenou na statíve, pričom nahrávanie musí byť zabezpečené
tak, aby nemohlo prísť k jeho prerušeniu výpadkom elektrického prúdu. Kamera musí byť zabezpečená
náhradným elektrickým zdrojom – batériou
3. Videotechnik vyhotovuje videozáznam od momentu nástupu rozhodcov od stredovej zástavky na HP pred
začiatkom MFS a 2. polčasu. Po ukončení 1. polčasu a MFS videotechnik sníma odchod hráčov a rozhodcov
z HP a následne aj mimo HP až do priestorov, ktoré sú z miesta vyhotovenia videozáznamu videokamerou
dosiahnuteľné.
4. V prípade, ak má videotechnik akékoľvek problémy pri vyhotovovaní videozáznamu, ktoré môžu zapríčiniť
nesplnenie podmienok stanovených RS, oznámi túto skutočnosť ihneď HU. HU o tom v polčase, resp.
najneskôr po ukončení MFS upovedomí DZ, ktorý túto skutočnosť uvedie v správe DZ. Dodatočné
ospravedlnenie kvality videozáznamu bez splnenia uvedenej povinnosti počas, resp. po MFS nebude
akceptované.
5. V prípade, že DZ z vlastného rozhodnutia si chce pozrieť videozáznam dôležitej situácie v MFS, požiada o
to HU. HU zabezpečí, ak má na to FK vytvorené vhodné podmienky, že DZ bude môcť posúdiť situáciu bez
prítomnosti iných osôb, pred vyhodnotením výkonu rozhodcov a priebehu MFS. DZ je povinný vymedziť
časový úsek videozáznamu o vzhliadnutie ktorého má záujem. DZ sledovanie a dôvod sledovania
videozáznamu uvedie v správe DZ.
6. Vzhľadom ku skutočnosti, že videozáznam sú oprávnené k svojej činnosti si vyžiadať komisie a iné orgány
ObFZ, FK sú povinné videozáznam archivovať najmenej 60 dní od MFS výhradne na DVD nosiči vo
formáte MPEG 2. V prípade odcudzenia, resp. nesprávnej archivácie videozáznamu bude družstvo dospelých
FK disciplinárne riešené. Po vyžiadaní videozáznamu komisiou, resp. iným orgánom ObFZ sú FK povinné do
stanoveného termínu videozáznam doručiť na sekretariát ObFZ.
7. Pri porušení vyššie uvedených nariadení môžu komisie, resp. iné orgány ObFZ navrhnúť na DK
disciplinárne riešenie disciplinárne riešenie družstva dospelých FK pokutou za nepredloženie, kvalitu,
vyhotovenie a formát videozáznamu do výšky 100 €, ktorá bude zahrnutá do MZF.
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8. Oprávnenie vyhotoviť videozáznam má aj FK družstva hostí, pričom o vyhotovovaní videozáznamu pred
MFS VD hostí oboznámi HU a R resp. DZ. V takom prípade je usporiadajúci FK povinný vytvoriť potrebné
podmienky (vhodné miesto, prívod elektrického prúdu a pod.) pre osobu vyhotovujúcu videozáznam a
zabezpečiť jej bezpečnosť.
9. ObFZ odporúča FK, aby vo vlastnom záujme pre potreby napr. riešenia prípadných námietok, sťažností,
disciplinárneho konania a pod. vyhotovovali videozáznamy aj z MFS mládeže.
10. Pri dodržaní uvedených ustanovení považuje za vyhovujúci z pohľadu potrieb komisií a orgánov ObFZ
záznam z MFS, vyhotovený pomocou bezpečnostného kamerového systému (3 pevne zabudované kamery)
HD-TVI.
Domáci oddiel ako organizátor stretnutia je povinný vykonať opatrenia a povinnosti v zmysle článku 56 SP
s ohľadom na bezproblémový a regulárny priebeh stretnutia, ako aj:
- zabezpečiť občerstvenie pre hráčov a vedúcich hosťujúceho družstva v polčasovej prestávke ( 20 osôb ) ako
aj pre R a DZ,
- zabezpečiť zdravotnú službu s potrebným vybavením,
Usporiadajúci FK zodpovedá za hladký priebeh stretnutia. Pre zabezpečenie všetkých ustanovení SP zriaďuje
usporiadajúci FK usporiadateľskú službu. V jeho kompetencii je určiť počet členov, zloženie a rozdeliť
kompetencie poriadkovej služby. Všetci členovia usporiadateľskej služby musia byť viditeľne označení
reflexnými vestami.(v 1.triede 6 usporiadateľov, v 2. triede 4 usporiadatelia). Zoznam členov usporiadateľskej
služby odovzdá hlavný usporiadateľ pred začiatkom stretnutia hlavnému rozhodcovi alebo delegátovi, ktorý
v prípade problémov a výtržností divákov je povinný tento zoznam spolu so Zápisom o stretnutí resp. Správou
delegáta na riadiacu komisiu ObFZ.
Elektronický zápis o stretnutí v ISSF sú družstvá účastniace sa MFS povinné vyplniť 20 minút pred stanoveným
začiatkom stretnutia, aby mal rozhodca dostatok času na kontrolu. Desať minút pred začiatkom stretnutia sa
dostavia kapitáni družstiev do kabíny rozhodcov.
Družstvo môže v súťažiach dospelých vystriedať piatich hráčov, ktorí sa vyberú z najviac siedmich
náhradníkov. Mená náhradníkov musia byť uvedené v elektronickom zápise o stretnutí pred začiatkom stretnutia.
Náhradník, ktorý nie je uvedený v elektronickom zápise o stretnutí, sa nemôže zúčastniť hry.
FK je povinný evidovať žlté karty. Trest hráča po 5., 9. a 12. ŽK je zastavenie činnosti na najbližšie stretnutie.
Napomínanie hráčov sa eviduje v jednom družstve a jednom súťažnom ročníku. Pri prestupe resp. hosťovaní
hráčov do iného klubu sa udelený počet ŽK v príslušnej súťaži prenáša. Po uložení trestu za príslušný počet
žltých kariet nesmie hráč nastúpiť na žiadne súťažné stretnutie družstiev klubu, pokiaľ nebude vykonaný
uložený trest v súťaži, v ktorej dostal príslušný počet ŽK.
Účasť nominovaných hráčov vo výbere ObFZ vo všetkých kategóriách je povinná. V prípade, že sa
nominovaní hráči bez ospravedlnenia nezúčastnia stretnutí – i prípravných, bude DK ObFZ postupovať podľa
DP (zastavenie činnosti hráča od 2 týždňov do 3 mesiacov).

IHRISKÁ
a) Hracia plocha :
- MFS sa môžu hrať iba na ihriskách schválených ŠTK ObFZ resp. vyšším riadiacim orgánom,
- použitie pomocných trávnatých ihrísk, príp. ihrísk s umelou trávou je podmienené súhlasom riadiaceho
orgánu,
- súťaže ml. žiakov a prípravky sa hrajú na skrátených ihriskách v zmysle rozpisu súťaže.
b) Minimálna vybavenosť ihriska :
- samostatná miestnosť pre rozhodcov a DZ riadne osvetlená s minimálnym vybavením (stôl, 4 stoličky,
vešiak, umývadlo, uterák a dostatočná zásoba vody na umytie),
- šatňa pre hostí, umyváreň resp. sprchy, WC v areáli ihriska a kryté lavičky ( 2 ks.) pre funkcionárov
a náhradníkov domácich a hostí. V prípade, že lavičky nemajú dostatok priestoru pre realizačný team
a náhradníkov usporiadajúci FK zabezpečí doplnenie sedadiel,
- na striedačkách môžu byť len osoby uvedené v zápise o stretnutí,
- zdravotnícke vybavenie – kompletne vybavená lekárnička, , zdravotnícke nosidlá, pravidelné vykonávanie
dezinfekcie miestností a sociálnych zariadení s WC,
- funkčné ozvučenie ihriska a funkčná informačná tabuľa,
- ručné obojstranne viditeľné tabuľky na striedanie hráčov,
- funkčný počítač, resp. notebook s pripojením na internet a s funkčnou tlačiarňou,
- dve samostatné miesta na tribúne pre DZ s dobrým výhľadom na HP s ich viditeľným označením
a oddelením od divákov a funkcionárov. Miesto pre DZ by malo byť v blízkosti videotechnika na optimálnom
mieste na úrovni stredovej čiary HP. V prípade, ak ihrisko nemá tribúnu, zabezpečiť pre DZ takú možnosť
sledovania MFS, aby mohol svoju funkciu vykonávať bez rušivých vplyvov divákov a bol dostatočne
chránený pred nepriaznivým počasím na zastrešenom mieste.
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NÁMIETKY
1. Námietku je možné podať podľa čl. 85 ods. 1 SP do 48 hod. po ukončení MFS, ktorou je možné namietať,
že v MFS došlo najmä k porušeniu
a) SP alebo RS (napríklad proti výsledku stretnutia, priebehu stretnutia, náležitosti hracej plochy, štartu
niektorého súperovho hráča, striedaniu náhradníkov, popisu priestupkov vylúčených hráčov),
b) iného osobitného predpisu, napr. pravidlá futbalu
c) rozhodnutia SFZ alebo iného riadiaceho zväzu.
2. Námietku je možné podľa čl. 85 ods. 2 SP podať výhradne elektronicky v ISSF na príslušnú riadiaci orgán
súťaže.
3. Námietku nie je možné podať proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho rozhodnutiu v priebehu stretnutia. Proti
výkonu rozhodcu a proti jeho rozhodnutiu v priebehu stretnutia je možné podať sťažnosť na riadiaci zväz.
Podanie sťažnosti podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv na zmenu výsledku dosiahnutého v stretnutí.
4. V prípade námietky voči popisu priestupku vylúčeného hráča v MFS dospelých je družstvo domácich
povinné do 48 hod. po doručení oznámenia o námietke v ISSF, doručiť na KR videozáznam z MFS na DVD
nosiči vo formáte MPEG 2.
5. Námietku môže FK písomne stiahnuť do začiatku zasadnutia riadiacej komisie.
6. Námietka nebude prerokovaná, pokiaľ nebude obsahovať náležitosti uvedené v článku 86 SP.
7. Riadiaca, resp. iná komisia výsledok prerokovania námietky zverejní v Úradnej správe.
8. KR, ktorej pripraví podklady úsek KR pre riešenie sťažností, výsledok prerokovania námietky voči popisu
priestupku vylúčeného hráča, resp. voči vylúčeniu hráča, preukázateľne v najskoršom možnom termíne
oznámi DK, tak aby DK mohla prijať rozhodnutie. KR taktiež preukázateľne oznámi v najskoršom možnom
termíne DK všetky ďalšie prípady sťažností, ktoré môžu byť predmetom disciplinárneho konania, u ktorých
začína šetrenie.
9. Poplatok podľa kapitoly „Prehľad ďalších poplatkov“ RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov
opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, prípadne
stiahnutia námietky do začiatku zasadnutia riadiacej, resp. inej komisie.

SŤAŽNOSTI RIEŠENÉ PRÍSLUŠNÝMI KOMISIAMI
1. Sťažnosť na priebeh MFS, výkon R, AR a pod.
a) Sťažnosť je možné podať písomne, resp. podaním v ISSF do 48 hod. po MFS.
b) Sťažnosť musí obsahovať:
- názov a adresu FK, ktorý podáva sťažnosť,
- označenie MFS, ktoré je predmetom sťažnosti,
- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R a AR – ČK, ŽK, gól, pokutový kop, hráč mimo hry a ďalších
závažných rozhodnutí a udalostí), voči ktorým podáva FK sťažnosť, s vyznačením minutáže rozhodnutí a
udalostí,
- čoho sa sťažujúci klub domáha
- pečiatku a podpisy dvoch funkcionárov FK s uvedením ich mien, priezvisk a funkcií (v prípade písomného
podania), v prípade elektronickej formy podania uvedenie mien, priezvisk, funkcií a skratky v. r. pri
priezviskách.
2. V prípade MFS dospelých, ak sťažnosť predkladá družstvo domácich, jej prílohou je videozáznam z MFS
na DVD nosiči vo formáte MPEG 2.
3. Sťažnosť môže FK písomne stiahnuť do začiatku zasadnutia príslušnej komisie.
4. Sťažnosť nebude prerokovaná, pokiaľ nebude obsahovať náležitosti uvedené v odseku 1.
5. Sťažnosti týkajúce sa výkonu a rozhodnutí R, AR a DZ pred, v priebehu a po MFS šetrí a rozhodnutia
vydáva KR, ktorému pripraví podklady úsek KR pre riešenie sťažností.
6. Príslušná komisia výsledok prerokovania sťažnosti zverejní v Úradnej správe.
7. Poplatok podľa kapitoly „Prehľad ďalších poplatkov“ RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov ak je
navrhovateľ v konaní o sťažnosti úspešný.

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI
FK, zaradené do súťaží riadených ObFZ, sú povinné:
- vyhovovať všetkým podmienkam účasti, určených SP, týmto rozpisom a ďalším pokynom ObFZ,
- mať všetkých hráčov zaradených do družstiev registrovaných podľa registračného poriadku futbalu, podať
v termíne prihlášku do súťaže pre nový súťažný ročník,
- urobiť opatrenia na odohratie všetkých vyžrebovaných stretnutí a usilovať sa o hladký priebeh súťaží.
ObFZ preverí pred začiatkom súťaží podľa stanovených podmienok oprávnenosť štartu družstiev v súťažiach.
Pre podmienky, ktoré nie je možné splniť pred začiatkom súťaže z objektívnych dôvodov, určí riadiaci orgán
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presný termín splnenia a spôsob kontroly. Nesplnenie podmienok alebo nesplnenie predpísaných povinností
má za následok disciplinárne konanie a potrestanie FK, prípadne i vylúčenie alebo nezaradenie družstva do
súťaže.

DISCIPLINÁRNE KONANIE
Ustanovenia tejto kapitoly sú rozpracovaním ustanovení Disciplinárneho poriadku (ďalej len DP)
v základných zásadách s nadväznosťou na článok 2 ods. 2 DP:
a.) Disciplinárna sankcia (predtým disciplinárne opatrenie) pozastavenia výkonu športovej činnosti na časové
obdobie možno jednotlivcovi uložiť najviac na dobu, stanovenú v DP. Jednotlivec počas jeho trvania nesmie
štartovať v žiadnom futbalovom stretnutí.
b.) DS pozastavenia výkonu športovej činnosti na počet súťažných stretnutí môže byť uložený v priebehu
súťažného ročníka pri krátkodobých trestoch najviac na počet súťažných stretnutí, stanovených v DP.
Jednotlivec počas jeho trvania nesmie štartovať v súťažných stretnutiach.
c.) Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárnej sankcie, uloženej na počet
súťažných stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bola disciplinárna sankcia uložená,
a to dovtedy, kým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať,
môže nastúpiť.
d.) Ak uložená disciplinárna sankcia nemôže byť vykonaná v súťaži, v ktorej bolo uložené, previnilec požiada
disciplinárny orgán o povolenie výkonu uloženej DS opatrenia v súťaži, v ktorej hrá družstvo, za ktoré je
v danom období oprávnený nastúpiť, a to z dôvodu prestupu alebo prechodu do vyššej vekovej kategórie, ak
disciplinárny orgán na základe žiadosti previnilca alebo klubu, v ktorom pôsobí, neurčí iný spôsob vykonania
disciplinárnej sankcie.
e.) Podľa DP sa prerokúvajú aj disciplinárne previnenia hráča, ktorý na stretnutie nenastúpil, ale je uvedený
v zápise o stretnutí, na súpiske družstva alebo v zozname družstva klubu a dopustil sa disciplinárneho
previnenia počas stretnutia tohto družstva alebo v priamej súvislosti s ním. Obdobne to platí aj pre
disciplinárne previnenia funkcionárov a členov realizačných tímov družstiev klubu. Ak bola hráčovi udelená
DS pozastavenie výkonu športovej činnosti, nesmie počas MFS družstva, ktorého sa DS týka, vykonávať
žiadnu funkciu.
f.) Ak bol člen realizačného tímu alebo funkcionár, ktorý sa počas stretnutia zdržiaval v technickej zóne,
vykázaný počas stretnutia rozhodcom mimo hraciu plochu a ohraničeného priestoru ihriska, má okamžite po
MFS pozastavený výkon funkcie počas MFS až do právoplatného rozhodnutia disciplinárneho orgánu.
Disciplinárnu sankciu pozastavenie výkonu športovej činnosti a pozastavenie výkonu funkcie na časové
obdobie, ktorá nie je dlhšie ako 6 mesiacov, DK počas súťažnej prestávky preruší.
g.) Previnilec je oprávnený zúčastniť sa prerokovania disciplinárneho previnenia, alebo zaslať disciplinárnemu
orgánu svoje písomné vyjadrenie s výslovným súhlasom na prerokovanie disciplinárneho previnenia bez jeho
účasti.
h.) Ak bol previnilec disciplinárnym orgánom predvolaný na prerokovanie disciplinárneho previnenia, je
povinný zúčastniť sa na disciplinárnom konaní pod hrozbou poriadkovej pokuty.
i.) Ak sa previnilec, napriek riadnemu predvolaniu, nedostavil na prerokovanie disciplinárneho previnenia,
ani nezaslal vyjadrenie s výslovným súhlasom na prerokovanie disciplinárneho previnenia bez jeho účasti,
disciplinárny orgán je oprávnený disciplinárne previnenie prerokovať v jeho neprítomnosti.
j.) Futbalový klub, v ktorom previnilec pôsobí, alebo je jeho členom, môže na disciplinárny orgán zaslať svoje
stanovisko k disciplinárnemu previneniu a návrh disciplinárnej sankcie.
k.) Za prerokovanie každého disciplinárneho opatrenia je stanovená povinnosť uhradiť náklady
disciplinárneho konania:
- Za disciplinárne previnenie hráča a funkcionára: kategória seniori 10.- €
mládež 5.- €
Pri treste za 5 ŽK atď. je poplatok ako pri disciplinárnom previnení hráča.
- Za disciplinárne previnenie futbalového klubu: kategória seniori 20.- €
mládež 7.- €
- Žiadosť o zmenu trestu:
poplatok ako pri udelení trestu
- Pri kolektívnom priestupku viacerých členov jedného FK (hráči, tréneri, usporiadateľská služba) je
poplatok za prerokovanie priestupkov 15.- €
- Pri nerešpektovaní platných poriadkov, smerníc a nariadení vydaných riadiacimi orgánmi apod., ako aj
znevažovanie orgánov a ich rozhodnutí, neúčasť na konferencii, žrebovaní, predvolávaní predsedov alebo
iných zástupcov, seminárov trénerov a pod., bude FK postihnutý pokutou minimálne 10 €.
l.) Poplatky za prerokovanie disciplinárnych opatrení sú pre jednotlivé FK zahrňované do mesačnej zbernej
faktúry. Previnilec, ktorému nie je vystavovaná mesačná zberná faktúra, poplatok uhrádza na účet príslušného
riadiaceho orgánu (článok 89/1 DP).
m.) Kluby sú povinné viesť si svoju vlastnú evidenciu ŽK podľa zápisov o stretnutí a zodpovedajú za to, že
hráč nenastúpi na najbližšie majstrovské stretnutia po 5. , 9., 12. a po každých ďalších 3 napomenutiach,
pretože po napomenutí uvedeným počtom ŽK je okamžitou disciplinárnou sankciou pozastavenie výkonu
športovej činnosti na 1 majstrovské stretnutie.
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n.) V prípade, že stretnutie nebolo odohrané, resp. predčasne ukončené bez viny obidvoch družstiev, pričom sa
stretnutie bude opakovať v novom termíne, trest na počet súťažných stretnutí (aj trest za príslušný počet ŽK)
v takomto stretnutí nebol vykonaný. Keď stretnutie nebolo odohrané, resp. predčasne ukončené z viny
niektorého družstva, pričom bolo následne kontumované, trest na počet súťažných stretnutí (aj trest za
príslušný počet ŽK) v takomto stretnutí nebol vykonaný.
o.) Ak bol hráč v stretnutí napomenutý ŽK a za druhý priestupok napomenutý 2. ŽK a následne vylúčený
(vylúčenie po napomenutí 2. ŽK), neeviduje sa v tomto stretnutí žiadna ŽK, počíta sa iba ČK. Ak bol hráč
vylúčený priamo červenou kartou za hrubé nešportové správanie a v tomto stretnutím už bol napomenutý ŽK,
počíta sa mu do evidencie kariet 1 ŽK.
p.) V prípade, ak hráčovi v MFS posledného kola súťažného ročníka bude udelená ŽK, ktorá bude v poradí 5.,
9. 12. atď., hráč môže na základe písomnej žiadosti, zaslanej DK do 14 dní od oznámenie disciplinárnej
sankcie (článok 37/6 DP) požiadať o uloženie pokuty. V takom prípade, ak bola stanovená pokuta zaplatená,
disciplinárna sankcia sa ruší.
q.) Tri kontumačné prehry v priebehu súťažného ročníka v súlade s článkom 12/1 SP a článku 30 DP budú
riešené vylúčením príslušného družstva zo súťaže, ak riadiaci orgán nerozhodne inak.
r.) Za závažné disciplinárne previnenia sa považujú disciplinárne previnenia podľa článkov 51,52, 54 a 56
(viď článok 4 odst. 3 písmeno A) DP.
s.) DK svoje rozhodnutia uverejňuje v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica, ktorá býva vystavená na
webovej stránke zväzu, na portáli futbalnet. sk ako aj bbonline.sk.

ODVOLACIE KONANIE
O priestupkoch voči normám SFZ jednotlivcov – hráčov, trénerov, funkcionárov a kolektívov v rámci ObFZ,
rozhodujú príslušné odborné komisie – ŠTK, KM, DK, KR, KDZ, TMK.
- opatrenia športovo – technické môžu v zmysle Súťažného poriadku uplatniť len ŠTK a KM.
- tresty v zmysle Disciplinárneho poriadku môže vyniesť len DK, a to na základe vlastného šetrenia alebo na
návrh od ostatných komisií.
Proti uloženým disciplinárnym sankciám DK, uloženým opatreniam majú možnosť jednotlivci a kolektívy
podať odvolanie na disciplinárnu komisiu, ktorá rozhodovala v I. stupni v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie, prostredníctvom ISSF, poštou alebo iným preukázateľným
spôsobom.
Odvolanie je opravným prostriedkom proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie, okrem prípadov, keď je
ustanovené, že podanie odvolanie nie je prípustné. Náležitosti odvolania a lehota a miesto odvolania sú
uvedené v článkoch 83 a 84 DP.
Stanovy ObFZ umožňujú využiť možnosť odvolania v dvoch stupňoch. V prvom stupni o podanom odvolaní
voči rozhodnutiu príslušnej odbornej komisie rozhoduje Odvolacia komisia ObFZ. Klub alebo jednotlivec
odvolanie takto adresuje a text formuluje v zmysle Súťažného poriadku čl. 87. Správnosť a opodstatnenosť
overuje a šetrí Odvolacia komisia ObFZ, ktorá má rozhodovaciu právomoc.
Pokiaľ jednotlivec alebo kolektív s rozhodnutím Odvolacej komisie ObFZ nesúhlasí, má možnosť podať
odvolanie v stanovenej lehote na druhostupňový orgán, ktorým je Odvolacia komisia SFZ. Na podanie
odvolania sa vzťahujú všetky stanovené podmienky ako pre prvý stupeň. V rámci ďalšieho šetrenia sa
prihliada najmä na nové zistené alebo oznámené fakty a dôkazy predložené odvolávajúcou stranou.
Proti rozhodnutiu odvolávacích orgánov je možné podať odvolanie na Rozhodcovský súd SFZ, ktorý má
rozhodovaciu právomoc v zmysle Stanov SFZ.

PREHĽAD ĎALŠÍCH POPLATKOV
- odvolací vklad:
- sťažnosť:
- námietka:
- poplatok za prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania:

-

dospelí a mládež
dospelí a mládež
dospelí
mládež

50 €
40 €
10 €
10 €
7€
5€

- základná registrácia matrika
základná registrácia žiakov do dovŕšenia 12. roku veku je bezplatná
- poplatok za nevyhotovenie videozáznamu resp. manipulácia s ním, zlú kvalitu a formát
videozáznamu
100 €
- poplatok za neúčelové vyhotovenie videozáznamu (sporné situácie nie sú natočené)
do 100 €
- neoprávnené čerpanie čakacej doby
dospelí do 60 €, mládež do 20 €
- vzdanie stretnutia v prospech súpera
I. trieda 100 €, II. trieda 80 € mládež 30 €
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ZÁVÄZNÉ POKYNY PRE ROZHODCOV A DELEGÁTOV ZVÄZU.
Priestupky na HP v priebehu stretnutia hráčov a realizačného tímu R postupuje v súlade s PF. Priestupky po udelení ČK
popíše R v zápise záznam rozhodcu. Všetky iné závažné previnenia pred, v priebehu a po stretnutí R popisuje v zápise
záznam rozhodcu a upozorňuje na takýto záznam HU, K a u mládeže aj VD, ktorí majú právo sa prostredníctvom ISSF
vyjadriť. DZ je povinný vo svojich správach tieto skutočnosti uviesť.
Popisy priestupkov vylúčených hráčov v zápisoch o stretnutí:
HNS – hrubé nešportové správanie
Základná definícia:
Hráč sa dopúšťa HNS, ak použije, alebo sa pokúša použiť nadmernú silu, alebo brutalitu voči súperovi (rozhodcovi,
spoluhráčovi, členovi RT, divákovi a inej osobe) v čase, keď nebojujú o loptu (mimo súboja o loptu), bez ohľadu na to, či
dôjde, alebo nedôjde ku kontaktu.
HNS:
• môže vzniknúť len mimo súboja o loptu,
• môže sa vyskytnúť:
- v prerušenej hre,
- v neprerušenej hre.
Intenzita priestupkov pri HNS:
- nadmerná sila – intenzita priestupku vyššia ako pri riskantnom spôsobe hry, ale nižšia ako pri brutálnom spôsobe hry,
pričom nedošlo k zraneniu súpera,
- brutálny spôsob – intenzita priestupku vyššia ako pri použití nadmernej sily, pričom došlo k zraneniu súpera.
- nie zanedbateľná sila–intenzita priestupku na úrovni riskantného spôsobu hry (len vo výnimočnom prípade úderu
rukou, resp. ramenom do hlavy, alebo tváre)
Poznámka:
V prípade uvádzania príkladu priestupku „kopnutie súpera“ sa podľa Pravidla 12 Pravidiel futbalu môže jednať aj o iné
priestupky – udretie súpera, podrazenie súpera, napádanie súpera, skočenie na súpera, sotenie do súpera a pod.).
ČK za HNS, použitie nadmernej sily v neprerušenej hre mimo súboja o loptu voči súperovi (spoluhráčovi, členovi RT,
divákovi, inej osobe)
Príklad 1: HNS – kopnutie súpera nadmernou silou
Príklad 2: HNS – pokus o kopnutie (resp. udretie) súpera nadmernou silou
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „nadmernou silou“ a v Príklade 2 aj pojem „pokus“
Pozn.2 neuvádza sa pojem „v neprerušenej hre“ a „mimo súboja o loptu“
ČK za HNS, použitie brutálneho spôsobu hry v neprerušenej hre mimo súboja o loptu voči súperovi (spoluhráčovi,
členovi RT, divákovi, inej osobe)
Príklad 1: HNS – kopnutie súpera brutálnym spôsobom
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „brutálnym spôsobom“
Pozn. 2: neuvádza sa pojem „v neprerušenej hre“ a „mimo súboja o loptu“
ČK za HNS, použitie nadmernej sily v prerušenej hre voči súperovi (spoluhráčovi, členovi RT, divákovi, inej osobe)
Príklad 1: HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre
Príklad 2: HNS – pokus o kopnutie (resp. udretie) súpera nadmernou silou v prerušenej hre
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „nadmernou silou“, „v prerušenej hre“ a v Príklade 2 aj pojem „pokus“
ČK za HNS, použitie brutálneho spôsobu hry v prerušenej hre voči súperovi (spoluhráčovi, členovi RT, divákovi, inej
osobe)
Príklad 1: HNS – kopnutie súpera brutálnym spôsobom v prerušenej hre
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „brutálnym spôsobom“ a „ v prerušenej hre“
ČK za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera nedovolenou hrou vo vlastnom pokutovom území (resp. mimo
vlastného pokutového územia) v neprerušenej hre v súboji o loptu
Príklad 1: úmyselná hra lopty rukou vo vyloženej gólovej príležitosti súpera
Príklad 2: držanie (resp. sotenie) súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti súpera
Príklad 3: kopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti súpera
Pozn. 1: musí byť uvedený „ presný popis priestupku“ a pojem „vo vyloženej gólovej príležitosti“
Pozn. 2: neuvádza sa „miesto priestupku“ a pojem „v neprerušenej hre“ a „v súboji o loptu“
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ČK za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera nedovolenou hrou vo vlastnom pokutovom území (resp. mimo
vlastného pokutového územia) v neprerušenej hre mimo súboja o loptu
Príklad 1: kopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti súpera mimo súboja o loptu
Príklad 2: držanie (resp. sotenie) súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti súpera mimo súboja o loptu
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „vo vyloženej gólovej príležitosti“ a „mimo súboja o loptu“
Pozn. 2: neuvádza sa „miesto priestupku“ a pojem „v neprerušenej hre“
ČK za HNS, hanlivý pohoršujúci, urážlivý, provokujúci, zosmiešňujúci a ponižujúci výrok alebo gesto, hrubá urážka,
vyhrážka, pľutie alebo opľutie súpera (delegovanej osoby, spoluhráča, člena realizačného tímu, diváka, inej osoby) v
neprerušenej hre, resp. v prerušenej hre
Príklad 1: HNS – opľutie súpera
Príklad 2: HNS – pohoršujúce gesto (popis priestupku) smerom k divákovi
Príklad 3: HNS – hrubá urážka (popis priestupku) rozhodcu
Pozn. 1: musí byť uvedený „presný popis priestupku“
Pozn. 2: neuvádza sa pojem „v neprerušenej hre“, „prerušenej hre“ a „mimo súboja o loptu“
ČK za HNS, keď priestupok bol udretie súpera (spoluhráča, člena realizačného tímu, diváka, inej osoby), do hlavy
alebo tváre rukou alebo ramenom nie zanedbateľnou silou (resp. nadmernou silou, resp. brutálnym spôsobom) mimo
súboja o loptu
Príklad 1: HNS – udretie súpera rukou do hlavy nie zanedbateľnou silou
Príklad 2: HNS – udretie súpera rukou do tváre nadmernou silou
Príklad 3: HNS – udretie súpera rukou do hlavy brutálnym spôsobom
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „nie zanedbateľnou silou“, „nadmernou silou“, „brutálnym spôsobom“
Pozn. 2: neuvádza sa pojem „mimo súboja o loptu“
SH – surová hra
Základná definícia:
Hráč hrá surovo, ak použije v súboji o loptu v čase, keď je lopta v hre nadmernú silu alebo brutalitu, ktorá ohrozuje
bezpečnosť a zdravie súpera.
SH:
• môže vzniknúť len v súboji o loptu,
• môže sa vyskytnúť len v neprerušenej hre.
Intenzita priestupkov pri SH:
- nadmerná sila - intenzita priestupku vyššia ako pri riskantnom spôsobe hry, ale nižšia ako pri brutálnom spôsobe hry,
pričom nedošlo k zraneniu súpera,
- brutálny spôsob – intenzita priestupku vyššia ako pri použití nadmernej sily, pričom došlo k zraneniu súpera.
Poznámka:
V prípade uvádzania príkladu priestupku „kopnutie súpera“ sa podľa Pravidla 12 Pravidiel futbalu môže jednať aj o iné
priestupky – udretie súpera, podrazenie súpera, napádanie súpera, skočenie na súpera, sotenie do súpera a pod.).
ČK za SH, použitie nadmernej sily voči súperovi v neprerušenej hre v súboji o loptu
Príklad 1: SH – kopnutie súpera nadmernou silou
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „nadmernou silou“
Pozn. 2: neuvádza sa pojem „v neprerušenej hre“ a „v súboji o loptu“
ČK za SH, použitie brutálneho spôsobu hry voči súperovi v neprerušenej hre v súboji o loptu
Príklad 1: SH – kopnutie súpera brutálnym spôsobom
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „brutálnym spôsobom“
Pozn. 2: neuvádza sa pojem „v neprerušenej hre“ a „v súboji o loptu“
ČK za SH, použitie nadmernej sily voči súperovi vo vyloženej gólovej príležitosti súpera v neprerušenej hre v súboji o
loptu
Príklad 1: SH – kopnutie súpera nadmernou silou vo vyloženej gólovej príležitosti
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „nadmernou silou“ a „vo vyloženej gólovej príležitosti“
Pozn. 2: neuvádza sa pojem „v neprerušenej hre“ a „v súboji o loptu“
ČK za SH, použitie brutálneho spôsobu hry voči súperovi vo vyloženej gólovej príležitosti súpera v neprerušenej hre
v súboji o loptu
Príklad 1: SH – kopnutie súpera brutálnym spôsobom vo vyloženej gólovej príležitosti
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „brutálnym spôsobom“ a „vo vyloženej gólovej príležitosti“
Pozn. 2: neuvádza sa pojem „v neprerušenej hre“ a „v súboji o loptu“
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PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽ MLADŠÍCH ŽIAKOV A PRÍPRAVKY
MFS mladších žiakov sa hrajú podľa PF, SP, RS a ostatných predpisov platných v rámci SFZ a ObFZ, s týmito základnými
organizačnými ustanoveniami
hrá sa na skrátenom ihrisku, postranné čiary a čiary pokutového územia sa vyznačia kužeľmi (farebnými
značkovacími métami, klobúčikmi, miskami),
počet hráčov v hre je 9 (1 brankár + 8 hráčov v poli), minimálny počet hráčov je 7 (1+6), záleží od dohody vedúcich
družstiev,
striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich hokejovým spôsobom, pričom však striedanie sa uskutočňuje
výlučne v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu,
hrací čas je 2 x 30 min. s minimálne 15 min. prestávkou,
rozmer bránok je 5 x 2 m, musia byť vybavené sieťami, zabezpečené proti prevráteniu (zapichovacie háčiky resp.
plastové vrecia s pieskom),
zápasy MŽ sa hrajú výlučne s loptami č. 4,
značka pokutového kopu sa vyznačí vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary,
rohový kop sa vykonáva z rohov skráteného ihriska,
pravidlo o postavení mimo hry neplatí, všetky ostatné pravidlá futbalu (vhadzovanie, malá domov, napomínanie,
vylúčenie) platia,
vzdialenosť pri zahrávaní štandardnej situácie je minimálne 5 m od lopty,
hráči môžu odohrať zápas výlučne v kopačkách s lisovanou podrážkou

Prípravky:
hrané turnajovým spôsobom
odporúčaný počet družstiev na turnaji sú 4 družstvá
hrací čas 1 x 20 min. (pri 4 účastníkoch systém každý s každým – 3 zápasy pre jedno zúčastnení družstvo, spolu
turnaj má 6 zápasov)
každé družstvo vyžrebované do skupiny usporiada jeden turnaj
hracia plocha – na šírku ihriska medzi poliacou čiarou a hranicou pokutového územia, počet hráčov 6 + 1, pre
kategórie U 11, U 10, U 9
po skončení turnaja manažér usporiadajúceho klubu nahrá všetky dosiahnuté výsledky na turnaji aj so strelcami
gólov a minutážou do systému ISSF, prípadne ich zašle na mailovú adresu oblastného zväzu

ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ
Lekárske prehliadky:
a) Povinnosti týkajúce sa vykonávania lekárskych prehliadok hráčov stanovuje čl. 50 SP, pričom za realizáciu lekárskych
prehliadok zodpovedá FK.
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b) FK vedie dokumentáciu o vykonaných lekárskych prehliadkach (meno, priezvisko hráča,RP, potvrdenie príslušného
lekára).
c) Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky je platné jeden rok.
d) Povolenie štartu hráča vo vyššej kategórii – potvrdenie od telovýchovného lekára.
V čase PN je hráč povinný predložiť FK doklad o PN, pričom hráč počas jej trvania nemôže nastúpiť na MFS. V prípade
štartu hráča v MFS počas PN bude disciplinárne riešený hráča príslušné družstvo FK podľa DP.
Pohotovostný kufrík zdravotníka – lekárnička:
a) Nástroje
- anatomická pinzeta, chirurgické nožnice, Eschmarchovo obvínadlo, gumené rukavice(2 – 3 páry), intubačný náustok s
hadičkou.
b) Obväzový materiál
- krycie náplaste (2 – 3 druhy), rýchloobväz (spofaplast), elastické obväzy 2 – 3 rozmery (po 2 ks), hydrofilné obväzy 2 – 3
rozmery po 1 ks, hydrofilná gáza, obväzová vata, trojcípa šatka, GELASPON (doporučené nafukovacia a tvarovateľná dlaha,
leukoplast).
c) Dezinfekčné prostriedky
- dezinfekčné krycie náplaste (5 ks) SEPTONEX SPRAY, jódová tinktúra (doporučené peroxid vodíka 3 %, 500 ml,
chladivý spray 2 ks). Upozornenie – niektoré výrobky pri dlhšej aplikácii na jedno miesto spôsobujú popálenie pokožky!!!
d) Liečivá
- analgetiká a antipyretiká (acylpyrin, nurofen, paralen), lokálne antiflogistiká a antireumatiká (FASTUM GEL, VERAL
GEL, doporučené WOBENZYN, antihistmatiká (DITHIADEN), ostatné– OPTHALMO-SEPTONEX, VIBROCIL GTT,
STOPANGIN SPRAY. Množstvo prostriedkov v lekárničke je možné modifikovať podľa ekonomických možností a podľa
dôležitosti podujatia a dĺžky jeho trvania.
Prvá pomoc v športe
Jeden z najvážnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie. Športovec v bezvedomí musí byť čo Jeden
z najvážnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie. Športovec v bezvedomí musí byť čo najrýchlejšie
premiestnený do vodorovnej polohy. Veľmi často sa stáva, že postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiž ochabnú svaly v
hrtane, jazyk zapadne a zabráni prúdeniu vzduchu (obr. 1).

obr. 1
Pri narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo zvratky dostanú do zadnej časti hrtana, čím sa môžu dýchacie cesty zavrieť.
Keďže každá z týchto porúch môže spôsobiť smrť, dýchacie cesty treba okamžite uvoľniť. Zatlačením na čelo a súčasným
nadvihnutím (podložením) šije sa nám podarí oddialiť koreň jazyka a vo väčšine prípadov uvoľniť alebo aspoň zlepšiť
priechodnosť dýchacích ciest (obr. 2).

obr. 2
Tento úkon je možné zefektívniť pootvorením úst a predsunutím dolnej čeľuste. V prípade, že nevieme uvoľniť dýchacie
cesty uvedeným spôsobom, pokúsime sa „vytiahnuť jazyk“ rukou – najlepšie obalenou vreckovkou alebo dresom, aby jazyk
nekĺzal. Športovca v bezvedomí je potrebné stále sledovať (či dýcha a či má pulz) a polohu podľa potreby korigovať. Pri
zvracaní a krvácaní z úst niekedy pomôže poloha so zníženou hlavou a hornou časťou trupu. Keď po uvoľnení dýchacích
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ciest začne športovec spontánne dýchať treba ho položiť do stabilizovanej polohy. Stabilizovaná poloha postihnutého
športovca (obr. 3) má za cieľ udržať priechodnosť dýchacích ciest a znížiť riziko vdýchnutia zvratkov. Opakovaná kontrola
ústnej dutiny športovca v bezvedomí je nevyhnutnosťou, rovnako musí byť kontrolovaná jeho poloha. Stabilizovaná poloha
na boku je zabezpečená pokrčením dolnej končatiny na strane, na ktorej postihnutý športovec leží. Druhá dolná končatina je
natiahnutá. Horná končatina strany, na ktorej spočíva telo športovca, je natiahnutá a zapažená. Hlava je uložená na druhej
končatine, ktorá je skrčená v lakti.

obr. 3
Ak športovec nezačne dýchať ani po uvoľnení dýchacích ciest, okamžite je potrebné nasadiť umelé dýchanie. Mohlo by
totiž dôjsť k zastaveniu krvného obehu v dôsledku nedostatku kyslíka. Najúčinnejším je prenos vzduchu z pľúc
poskytovateľa prvej pomoci do pľúc postihnutého – dýchanie z úst do úst. Pri dýchaní z úst do úst záchranca vydychuje
vzduch zo svojich pľúc do pľúc postihnutého športovca alebo do nosa (u žiakov do úst aj do nosa súčasne), aby naplnil jeho
pľúca. Pri odtiahnutí úst postihnutý športovec vydýchne. Pri dýchaní z úst do úst je potrebné prstami zovrieť nos športovcovi
v bezvedomí (obr. 4), pri dýchaní do nosa je potrebné zovrieť pery (ústa). Dýchanie sa začína dvomi až tromi dychmi.
Potom sa pokračuje dychovou frekvenciou 12 až 15-krát za minútu, u mladších športovcov, keď sa dýcha do úst aj nosa
súčasne, je dychová frekvencia 20-krát za minútu.

obr. 4
Pri dýchaní z úst do úst sa dajú sledovať ohyby hrudníka prípadne zistiť, kedy postihnutý športovec začne dýchať
samovoľne. Vtedy sa mu zlepší farba tváre. Umelé dýchanie je neúčinné, ak športovcovi v bezvedomí nebije srdce, pretože
okysličená krv nebude v organizme obiehať. Po prvých dvoch výdychoch je potrebné skontrolovať, či je srdce aktívne (obr.
5 – kontrola pulzu priložením koncov prstov na hrtan a priľahlý sval), zisťovanie pulzu na zápästí nie je spoľahlivé!
Kontrolu treba opakovať o minútu a potom vždy po troch minútach. Pulz sa obnoví, len ak začne srdce biť.
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obr. 5
Ak srdce nebije, jeho sťahy (srdcové revolúcie) možno nahradiť masážou srdca (športovec má šedomodro sfarbený vzhľad,
nehmatateľný pulz, nedýcha a má široké zrenice). Tlakom na dolnú polovicu hrudnej kosti sa zvyšuje tlak v hrudníku a tým
sa vytláča krv zo srdca do tepien, Po uvoľnení tlaku sa hrudník vráti do svojej normálnej polohy a krv tečie späť cez žily,
napĺňa srdce pri jeho rozpínaní (obr. 6).

obr. 6
Masáž srdca (kardiopulmonálna resuscitácia) je základnou technikou laickej aj odbornej prvej pomoci. Začneme ju dvomi
vdychmi a pokračujeme stláčaním 2 cm nad dolným koncom hrudnej kosti (obr. 7). Masáž má mať frekvenciu 100 stlačení
za minútu, v jednom cykle dva vdychy a 15 stlačení (kompresií). Pomer 2:15 treba udržať po celý čas vykonávania masáže
srdca.

Vzhľadom na časté prípady bezvedomia a náhlych úmrtí na športoviskách je vhodné, aby si základy prvej pomoci
osvojili všetci účastníci futbalových stretnutí – hráči, tréneri, VD, usporiadatelia, rozhodcovia a hlavne lekári,
zdravotníci a maséri pôsobiaci počas futbalových stretnutí v usporiadateľskej službe v zmysle čl. 45 SP, resp. ako
členovia realizačných tímov na hráčskych lavičkách. Často len rýchly a spoľahlivý zásah dokáže zabrániť nešťastiu a
preto je potrebné vedieť takéto situácie riešiť.
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Tento Rozpis súťaží ObFZ bol schválený VV ObFZ 08. júla 2022 a jeho výklad prináleží športovo-technickej komisii a
Výkonnému výboru ObFZ.

Ivan Šimko v.r.
predseda ObFZ

Peter Mazúch v.r.
predseda ŠTK ObFZ

FARBY DRESOV FK DOSPELÝCH
7. liga
TJ Slovan Beňuš
FK Sokol Braväcovo
FK 34 Brusno – Ondrej
TJ Tatran Čierny Balog
TJ ŠK Hronec
FK 1928 Jasenie
FK Podkonice „B“ - Lučatín
FK Sokol Nemecká
ŠK OPL Poniky
TJ Družstevník Strelníky
OFK Slovan Valaská
FK Baník Ľubietová
ŠK Heľpa
TJ Slovan Michalová

DRES
modrý
biely
bielo-čierny
zelený
zelený
červený
modrý
žltý
modro-žltý
biely
biely
červený
modrý
oranžový

TRENÍRKY
modré
modré
čierne
žlté
čierne
čierne
modré
žlté
modré
žlté
čierne
čierne
biele
čierne

ŠTULPNE
biele
modré
čierne
zelené
čierne
čierne
modré
žlté
modré
biele
biele
biele
modré
čierne

8. liga
TJ Tatran Čierny Balog „B“
TJ Partizán Dolná Lehota
TJ Družstevník Dúbravica
TJ Tatran Harmanec
TJ Iskra Horné Pršany
TJ Slovan Malachov
TJ Družstevník Mičiná
TJ Slovan Pohronská Polhora
ŠK Zornička Riečka
ŠK Selce B – Baláže
ŠK Sokol FO Staré Hory
FK Šalková „B“
TJ Slovan Tajov
TJ Partizán Hiadeľ
OFK Slovenská Ľupča „B“

DRES
žltý
biely
biely
biely
žltý
zeleno-biely
žltý
žlto-zeleno-modrý
žlto-čierny
červený
zeleno-biely
modrý
modro-biely
zelený
žltý

TRENÍRKY
zelené
čierne
čierne
červené
modré
zelené
žlté
žlté
čierne
červené
čierne
biele
biele
biele
modré

ŠTULPNE
zelené
čierne
čierne
červené
modré
zelené
žlté
žlté
čierne
červené
čierne
biele
modré
belasé
modré

Hosťujúci FK v súťažiach dospelých je povinný rešpektovať uvedené farby dresov pri domácich MFS týchto FK.
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ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV ObFZ BANSKÁ BYSTRICA
I. TRIEDA
TJ Slovan Beňuš:
Š: Milan Šajgalík, 0908 407 065
M: Peter Nemčok, nemcokpeter@centrum.sk,0915 998 248
pošta: Filipovo 38, 976 64 Beňuš
FK Sokol Braväcovo:
Š: Jozef Srnka, 0908 937 289
M: Erik Srnka, henes.marek@gmail.com
pošta: Podholie 33, 976 64 Braväcovo
FK 34 Brusno – Ondrej:
Š: Martin Šebeš, brusnofk34@gmail.com, 0905 842 829
M: Pavol Lihan, agrafik@agrafik.sk, 0905 656 382
pošta: Pod Dubinkou 230, 976 62 Brusno
TJ Tatran Čierny Balog:
Š: Miroslav Kliment, klinsman18@azet.sk, 0907 873 225
M: Marcela Belková, tatran1711@gmail.com, 0905 265 017
pošta: Švermova 77, 976 52 Čierny Balog
TJ ŠK Hronec:
skhronec@gmail.com
M: Ivan Gromus, gromo367@gmail.com, 0914 245 772
pošta: Obecný úrad, Zlievárenská 516, 976 45 Hronec
FK 1928 Jasenie:
Š: Tomáš Strečok, tomas.strecok@azet.sk, 0908 364 912
M: Dušan Gaboň, gabon.dusan@zelpo.sk,
pošta: Futbalový klub, Športová 307, 976 75 Jasenie
TJ Mladosť Lučatín:
Š: Marek Sedliak, igor.sisiak@gmail.com
pošta: Lučatín 14, 976 61 Lučatín
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FK Sokol Nemecká:
Š: Vladimír Vaník, vanik.vlado@centrum.sk, 0903 529 153 .
M: Juraj Lokša, juraj.loksa@gmail.com, 0905 177 545
pošta: Sládkovičova 81/7, 976 97 Nemecká
ŠK OPL Poniky:
Š: Ing. Roman Resl, roman.resl@zoznam.sk, 0917 968 431
M: Marek Matuška, matuskagimex@zoznam.sk, 0907 524 099
pošta: ŠK OPL, Dolná 93, 976 33 Poniky
TJ Družstevník Strelníky:
Š: Vladimír Majer, tj.strelniky@gmail.com, 0904 994 241
M: Miroslav Filadelfi, 0911 444 131
pošta: č. d. 15, 976 55 Strelníky
OFK Slovan Valaská:
Š: Radovan Antal, radovanantal@gmail.com, 0911 989 222
M: Marián Lauer, lauer.marian@gmail.com, 0903 546 086
pošta: OFK Slovan, Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská
FK Baník Ľubietová:
Š: Miloš Sauka, 0902 207 876
M: Viktor Kolík, viktor.kolik2@gmail.com, 0910 190 976
pošta: Zdeno Urva, Zábava 485/14, 976 55 Ľubietová
TJ Slovan Michalová:
Š: Jaroslav Vojtas, jaroslav.vojtas@lesy.sk, 0918 333 468
M: Jaroslav Vojtas
pošta: TJ Slovan, Trosky 1, 976 57 Michalová
ŠK Heľpa:
Š: Milan Málik, milan.malik@gmail.com, 0905 793 874
M: Jozef Kukuľa, jozefkukula@gmail.com, 0907 602 516
II. TRIEDA
TJ Tatran Čierny Balog:
Š : Miroslav Kliment, klinsman18@azet.sk, 0907 873 225
M : Marcela Belková,tatran1711@gmail.com, 0905 265 017
pošta : Švermova 77, 976 52 Čierny Balog
TJ Partizán Dolná Lehota:
Š Viera Hudíková
M: Maroš Hudík, hudik123@gmail.com, 0917 903 722
pošta: FK Partizán, Dolná Lehota 162, 976 98, p. Lopej
TJ Družstevník Dúbravica:
Š: Zdenko Ondrejka, zdeno2323@gmail.com, 0907 121 819
M: Michal Zachenský, mz@domoprotection.sk, 0903 700 956
pošta: Dúbravica 39, 976 33 Poniky
TJ Tatran Harmanec:
Š: Peter Mazúch, peterm4545@azet.sk, 0902 922 719
M: Daniel Kiedžuch, 0907 604 643
pošta: Polkanová 2, 974 01 Banská Bystrica
TJ Iskra Horné Pršany:
Š: Ivan Dobrota, starosta@horneprsany.sk, 0903 439 468
M: Juraj Dvorský, 0905 690 229
pošta: Hor. Pršany 148, 974 05 B.Bystrica
TJ Slovan Malachov:
Š: Ondrej Dvorský, 0910 936 651
M: Ing, Jozef Vavrek, jozef.vavrek987@gmail.com, 0917 138 193
pošta : Ing. Jozef Vavrek, Ortútska 27, 974 05 Malachov
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TJ Družstevník Mičiná:
Š: Igor Kostrec, igor.kostrec@gmail.com, 0905 843 828
M: Michal Škamla, Horná Mičiná 108, 974 01 Banská Bystrica, 0905 318 892
pošta: Lucia Smädová, Horná Mičiná 167, 974 01 Banská Bystrica
TJ Slovan Pohronská Polhora:
Š: Dušan Nepšinský, starosta@ppolhora.sk, 9010 703 025
M: Peter Muránsky, Potočná 71, 976 57 Michalová, muranskyp@azet.sk, 0904 282 625
pošta: Obecný úrad, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
ŠK Zornička Riečka:
Š: Milan Petráň, milanko.petran@gmail.com, 0904 687 457
M: Miroslav Geregay, Pod cintorínom 39, 974 01 B. B. – Riečka, 0905 324 902
pošta: Hlavná 54, 974 01 BB–Riečka
ŠK Selce B – Baláže:
Š: Ing. Miroslav Tišliar, 0903 810 012
M: Vladimír Čunderlík, fkbalaze@gmail.com, 0902 163 685
pošta: Baláže 96, 976 11 p. Selce
ŠK Sokol FO Staré Hory:
Š: Milan Filip, 0905 244 745
M: Daniel Babjak, dano@elisbb.sk, 0915 774 051
pošta: č. d. 74, 976 02 Staré Hory
FK Šalková:
Š: Štefan Nigríní, stefan.nigrini@centrum.sk, 0907 848 616
M: Jozef Paršo, reprezentacia17@gmail.com, 0905 567 031
pošta: Chabenecká 5, 974 11 B.Bystrica

TJ Slovan Tajov:
Š: Mgr. Peter Mažgut, mazgutp@gmail.com, 0903 504 599
M: Anna Chlebovcová, 0905 627 884
pošta : TJ Slovan, č. d. 25, 976 34 Tajov
TJ Partizán Hiadeľ:
M: Mgr. Boris Šabo, skoladracik@gmail.com, 0907 215 071
pošta: Obecný úrad Hiadeľ, Hiadeľ 68, 976 61 Hiadeľ

SÚŤAŽE SFZ, SSFZ – MLÁDEŽ
FK 09 Bacúch:
Štatutár: Janka Jančová, 0908 602 278
Manažér: Marián Piliar, marianpiliar828@azet.sk, 0903 746 726
pošta: Obecný úrad, Hlavná 279, 976 64 Bacúch
ŠK Badín, občianske združenie:
Š: Pavol Donoval, donoval.p@donivostk.sk, 0905 800 924
M: Miroslav Hudec, miroslavhudec08@gmail.com, 0905 944 589
pošta: SNP 53, 976 32 Badín
MFK Dukla Banská Bystrica:
Š: Peter Krnáč, krnac@sqm.sk
M: Jozef Móres, jozef.mores@gmail.com, 0915 802 166
pošta: Ladislava Hudeca 15211/7, 974 01 Banská Bystrica
Jupie Futbalová škola Mareka Hamšíka:
Š: Ivan Štulajter, ivan.stulajter@umb.sk, 0905 484 159
M: Alexander Rumanovský, rumanovskybb@gmail.com, 0905 291 561
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pošta: Sládkovičova 27/A, 974 05 Banská Bystrica
FK Brezno:
Š: Miroslav Baran, baran.msk@gmail.com, 0903 996 040
M: Marek Makuša, fkbrezno@gmail.com, 0905388 458
Pošta: Futbalový klub, Fraňa Kráľa 1, 977 01 Brezno
ŠK Partizán Čierny Balog:
Š: Ľubomír Auxt, skpartizancb@zoznam.sk , 0905 316 324
M: Ľubomíra Auxtová, 0908 288 875
pošta: Ľubomír Auxt, Mlynská 1226/27, 976 52 Čierny Balog
ŠK Hrochoť:
Š: Jozef Michálik, Miroslav Selecký, Robert Sláva
M: Miroslav Krč, krc@asen.sk, 0905 803 499
pošta: Športový klub, Hlavná 168/21, 976 37 Hrochoť
TJ ŠK Sokol Jakub:
Š: Dušan Bajs, 0903 530 740
M: Miroslav Bais, mirobais4@gmail.com, 0903 396 540
pošta: Miroslav Bais, Jakubská cesta 11, 974 01 Banská Bystrica
TJ Sokol Medzibrod:
Š: Jozef Huťka, 0911 606 288
M: Ing. Ivan Huťka, ivan.hutka1@gmail.com, 0907 598 574
pošta: Ivan Huťka, Pri ihrisku 17, 976 96 Medzibrod
FK Železiarne Podbrezová:
M: PaedDr. Michal Budovec, zpfutbal@mbox.zelpo.sk, 0903 546 085
pošta: Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová

FK Podkonice:
Š: Michal Barla, 0908 449 321
M: Homola, romanptr@gmail.com, 0903 550 839
pošta: Michal Barla, č.d. 278, 976 13 Podkonice
FK Rakytovce
Š: Ivan Šimko, simko.ivo@gmail.com, 0910 110 709
pošta: Rakytovská cesta 71, 974 05 Banská Bystrica
ŠK Sásová:
Š: Ivan Kucian, sksasova@gmail.com, 0905 846 540
M: Ing. Milan Babiar, babiar.milan@gmail.com, 0903 523 647
pošta: Športový klub, Na zábave 3, 974 11 Banská Bystrica
OFK Slovenská Ľupča:
Š: Michal Vanek, michalvanek@zoznam.sk, 0908 940 597
pošta: OFK, Za nožiarňou 22, 976 13 Slovenská Ľupča
ŠK Selce:
Š: Marta Klačanová, marta.klacanova@gmail.com, 0905 419 304
M: Ján Smatana, smatanasmatana@gmail.com, 0908 905 116
Pošta: Športový klub, Športová č. 2, 976 11 Selce
OFK 1950 Priechod:
Š: Jozef Gajdoš, jozgajdos@gmail.com, 0904 818 277
Pošta: OFK, Priechod č. 157, 976 11 p. Selce
TJ Partizán Osrblie:
Š: Ivan Spišiak, fk.partizan.osrblie@gmail.com, 0918 333 329
Pošta: Vŕšok 139, 976 45 Osrblie
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TJ Tatran Polomka:
Š: Ing. Peter Vojtko, office@bioekoterm.sk, 0918 786 281
M: Roman Kohút, romankohut88@gmail.com, 0905 594 003
pošta: Roman Kohút, Záhradná 6, 976 66 Polomka

NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV ObFZ BANSKÁ BYSTRICA
Benko Martin
Bezdeka Martin
Bošeľa Matúš
Csányi Tomáš
Čupka Ivan
Fáber Jakub
Frehan Antonio
Fuchs Martin
Gajdoš Jozef
Chládek Vladimír
Ihring David
Jurčák Martin
Kačír Martin
Kamenský Jaroslav
Kalina Miroslav
Kaliský Samuel

martinb574@gmail.com
bezdekamartin@gmail.com
matusko241@gmail.com
tomascsanyi123@gmail.com
ivan.cupka1@seznam.cz
nafukovacka33@gmail.com
antosska1331@gmail.com
martin.fuchs16@gmail.com
jozgajdos@gmail.com
cabomont@gmail.com
davidihring1@gmail.com
martin.jurk8@gmail.com
mato.kacir@gmail.com
JaroslavKamensky@centum.sk
kalinamiroslav@azet.sk
samo.kalisky@gmail.com
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0944 086 018
0904 631 770
0911 353 791
0917 920 144
0919 322 025
0948 010 405
0950 716 169
0915 059 170
0904 818 277
0949 574 724
0908 056 644
0910 477 123
0904 858 507
0919 161 293
0915 652 822
0903 393 363

Kostelný Michal
Koštiaľ Matej
Krahulec Tomáš
Krupík Maroš
Kruppa Erik
Kubančík Rastislav
Majer Maroš
Marček Ján
Melicher Erik
Pavelka Radovan
Pavúk Matej
Pavúk Róbert
Pôbiš Jozef
Pôbiš Slavomír
Rakyta Patrik
Rosenberger Dušan
Roštár Igor
Senček Matúš
Sojka Peter
Švarc Dominik
Telúch Pavol
Zachar Šimon
Žubor Marek

michalkosto16@gmail.com
matejkostial6@gmail.com
tom.krahulec@gmail.com
maroskrupik@gmail.com
torres_BB@azet.sk
kubancik@centrum.sk
maros.majer@rtvs.sk
jan.marcek3@gmail.com
erik.melicher@gmail.com
pavelka.radovan@gmail.com
mpavuk06@gmail.com
robert.pavuk@gmail.com
pobisjozef15@gmail.com
slavo.pobis@ideaweb.sk
rakytaka@gmail.com
dusan.rosenberger94@gmail.com
igor.rostar@gmail.com
matus.sencek@gmail.com
petersojka963@gmail.com
domsvarc01@gmail.com
samanPT@azet.sk
zacharsimonko70@gmail.com
marekzubor@gmail.com

0951 021 023
0940 346 468
0908 651 755
0904 473 585
0902 199 401
0902 847 821
0905 258 851
0907 808 390
0911 309 900
0905 304 938
0948 076 550
0944 181 088
0944 521 124
0918 116 578
0950 629 449
0944 490 488
0902 269 996
0917 259 700
0944 190 868
0902 504 435
0908 309 015
0951 826 035
0905 015 097

ROZHODCOVIA ObFZ BANSKÁ BYSTRICA VO VYŠŠÍCH SÚŤAŽIACH
SFZ: R –Erik Gemzický, Tomáš Kolofík, Boris Marhefka,
AR – Peter Čajka, Adam Jekkel, Daniel Poláček, Tomáš Tůma
SsFZ: III. liga – Martin Kováč R, Andrej Melicher AR, Peter Mikloš AR, Milan Legíň R,
IV. liga – Lukáš Petrík, Michal Schober, Michal Verdžák.Adam Bulla,Marek Baláž
V. liga – Ivan Čutka,, Jozef Medveď, Tomáš Páleš, Matúš Štrba, Ivan Tokár, Pavol Turňa, Marek Žubor,
Peter Palider

NOMINAČNÁ LISTINA DELEGÁTOV ObFZ BANSKÁ BYSTRICA
Gemzický Erik
Kotrán Vojtech
Mikloš Peter
Sitarčík Ján
Uhrín Ján
Ján Marček

0915 565 244
0903 155 305
0904 679 560
0902 878 388
0915 443 018
0907 808 390

DELEGÁTI ObFZ BANSKÁ BYSTRICA VO VYŠŠÍCH SÚŤAŽIACH
SFZ: Ľubomír Samotný, Viliam Vais.
SsFZ: III. liga – Branislav Braučok, Miroslav Debnár, Jaroslav Jekkel, Karol Poláček, Miroslav Spišiak
IV. liga – Jozef Čunderlík, Juraj Kanka, Marián Lauer, Marek Veky
V. liga –Peter Králka, Michaela Potančoková, Peter Turňa.
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