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Určené:
a) Orgánom a komisiám ObFZ
b) Osobám delegovaným na stretnutia
c) Partnerom
d) Zástupcom masovokomunikačných prostriedkov

ORGÁNY A KOMISIE ObFZ TRENČÍN
Výkonný výbor ObFZ
Predseda
Podpredseda
Členovia

Ivan Gróf
Marcel Meravý
Pavol Horeš
Pavel Pristaš
Henrich Šálek
Milan Dunajčík
Ján Burza
Ján Obeda
Marek Koníček
Peter Sokol
Jozef Mrázik
Miroslav Sokolík

0905 716 614
0915 831 760
0905 711 535
0948 410 285
0908 737 657
0908 743 599
0904 353 022
0907 493 956
0907 278 296
0902 301 261
0905 434 417
0902 439 559

Predsedovia odborných komisií a kontrolných orgánov
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Športovo-technická komisia
predseda ŠTK
Denis Poruban
Disciplinárna komisia
predseda DK
Jaroslav Hromník
Komisia rozhodcov
predseda KR
Martin Markech
dočasne poverený
Trénersko-metodická komisia
predseda TMK
Tibor Grófik
Komisia mládeže a školského futbalu
predseda KMaŠF
Igor Gúčik
Odvolacia komisia
predseda OdK
Emil Podhradský
Revízna komisia
predseda RevK
Ján Majtán
Ekonómka
Daniela Fabová

0902 371 384
0904 325 648
0905 399 302

0915 746 710
0905 562 301
0905 221 246
0905 754 951
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

RIADENIE SÚŤAŽÍ

Oblastný futbalový zväz Trenčín (ďalej len „ObFZ“) riadi prostredníctvom svojich
odborných komisií tieto súťaže:
Kategória mužov:
7. liga
8. liga – Sever
8. liga – Juh
9. liga – NM
9. liga – SE & MY
Kategória dorastu:
6. LD – U19
Kategória žiakov:
4. LŽ – U15, skupina Sever a Juh
4. LMŽ – U13, skupina Sever a Juh
Kategória prípraviek:
Prípravka U11
Prípravka U09
Prípravka U07
Uvedené súťaže sa riadia:
a)
Pravidlami futbalu (ďalej len PF)
b)
Súťažným poriadkom futbalu (ďalej len SP)
c)
Rozpisom súťaže (ďalej len RS)
d)
Disciplinárnym poriadkom (ďalej len DP)
e)
Registračným a prestupovým poriadkom (ďalej len RaPP)
f)
inými predpismi

2.

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ

Sú uvedení v Informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len ISSF), v časti
súťaže a na http://futbalnet.sk.

3.

VYŽREBOVANIE
Je uvedené v ISSF, v časti súťaže a na http://futbalnet.sk.

4.

TERMÍNY, HRACIE DNI A HRACIE ČASY

Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou tohto RS a termíny v nej uvedené sú
záväzné pre všetky futbalové kluby (ďalej len FK) riadené ObFZ, ak riadiaci orgán
nestanoví iný termín. V súťaži si riadiaci orgán vyhradzuje právo stanoviť pre
stretnutia záverečného kola jednotný termín ich odohrania, pričom v tejto časti
súťaže nie je možné zo strany FK požiadať o zmenu termínu stretnutia, ak sú kluby
priamo zainteresované do stretnutí, rozhodujúcich o zisku titulu, postupujúcich do
vyšších súťaží, resp. zostupujúcich do nižších súťaží (SP čl. 35/4). Stretnutia
záverečného kola a aj barážové stretnutia budú odohrané najneskôr do 30.06.2023.
a)
b)

c)

d)

e)

g)

h)

Hracím dňom mužov je nedeľa.
Hracím dňom pre súťaž U19 je sobota. Hracím dňom U15 je nedeľa.
Hracím dňom U13 je sobota. Hracím dňom U11 a U09 je sobota, resp.
piatok prípadne hrací deň a čas schválený ŠTK a uvedený v ISSF alebo
v Úradnej správe ŠTK (ďalej len ÚS).
Stretnutia mládežníckych súťaží, hrané ako predzápasy, budú mať UHČ
v prípade kategórie dorastu min. 2 hodiny a 30 minút a v prípade vekovej
kategórie žiakov min. 2 hodiny pred nasledujúcim stretnutím. V prípade
pozápasov min. 30 minút po odohraní predchádzajúceho stretnutia.
Riadiaci orgán súťaže si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo
stanoviť aj iné termíny alebo hracie časy, v súlade so zásadami, že stretnutia
sa predohrávajú, resp. ak sa dohrávajú, tak najneskôr do 14 dní odo dňa
termínu neodohraného stretnutia, prípadne v inom termíne, schválenom
riadiacim orgánom (SP čl. 37/1)
Riadiaci orgán súťaže neschváli žiadosť o zmenu termínu a UHČ stretnutia
na UHČ a deň dospelých. Túto zmenu môže schváliť najskôr 3 hodiny pred
UHČ dospelých. V prípade žiakov je to 2,5 hodiny pred UHČ dospelých.
V prípade neuskutočnenia alebo nedohratia stretnutia pre nepriaznivé
poveternostné podmienky sa dohrá celé alebo neodohraná časť stretnutia v
termíne podľa vzájomnej dohode oddielov, najneskôr však do 14 dní od
pôvodného termínu. Vzájomná dohoda oddielov musí byť oznámená ŠTK
ObFZ cez podateľňu v ISSF. Ak sa FK na termíne dohrávky neodohratého
stretnutia nedohodnú, rozhodne s konečnou platnosťou ŠTK ObFZ (SP
čl.70/4).
Súťažné stretnutie je možné odložiť bez súhlasu súpera aj na základe
rozhodnutia príslušného regionálneho hygienika podľa Zákona č.
355/2007 Z. z. § 12 ods.2 (zákaz činnosti družstva, organizácia

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

futbalových stretnutí, uzavretie ihriska, ..). O ďalšom postupe rozhodne
ŠTK ObFZ (SP čl.69).
Domáci FO, ktorý požiada o zmenu hracieho dňa na deň pracovného
pokoja(sobota, nedeľa alebo sviatok) skôr ako 21 dní pred konaním
stretnutia, nepotrebuje k tejto žiadosti súhlas hosťujúceho FO. Platí
zásada, že stretnutie sa vždy predohrávajú. (SP čl. 36/1).
V prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa na pracovný deň je vždy
bezpodmienečne nutný súhlas hosťujúceho FO. Platí zásada, že stretnutie
sa vždy predohrávajú. (SP čl. 36/1).
V prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa v lehote kratšej ako 21dní pred
konaním stretnutia si vyžaduje vzájomnú dohodu FO. Platí zásada, že
stretnutie sa vždy predohrávajú. (SP čl. 36/1).
Ak bude dohoda predložená v čase kratšom ako 10 dní pred riadnym
alebo požadovaným termínom stretnutia (rozhodujúci je skorší termín),
ŠTK ObFZ žiadosť nemusí akceptovať.
Ak domáci FO požiada najneskôr 10 dní vopred o zmenu UHČ (nie
hracieho dňa) v deň kedy je stretnutie vyžrebované, ŠTK môže túto
zmenu schváliť aj bez súhlasu súpera. Súper je v takomto prípade povinný
sa dostaviť na stretnutie v zmenenom čase.
Pri určovaní hracích dní „B“ družstva platí zásada, že odohrajú svoje
majstrovské stretnutie vždy v iný deň ako „A“ družstvo. Na základe
podanej žiadosti súpera a schválenej vzájomnej dohody FK, je možné
odohrať majstrovské stretnutie „B“ družstva klubu aj v deň, kedy hrá
majstrovské stretnutie „A“ družstvo. (SP čl. 35/5).
Všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlhodobých žiadostí
podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka,
je potrebné podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v
ISSF z detailu stretnutia. V prípade dohody oboch družstiev je potrebné
podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu“ v ISSF.
Všetky požiadavky na zmeny termínov stretnutí musia byť schválené ŠTK
ObFZ a oznámené oddielom uznesením v ISSF. Svojvoľné preloženie
termínu stretnutia má športovo-technické dôsledky.
Rokovacie poplatky za prerokovanie žiadosti o zmenu termínu sú uvedené
v Sadzobníku poplatkov ObFZ, ktorý je uvedený v Rozpise súťaží a
žiadajúcemu klubu budú pripísané po prerokovaní žiadosti do zbernej
faktúry za dané obdobie
V posledných piatich kolách ŠTK nepovolí žiadne zmeny termínov z
dôvodu výjazdu do zahraničia (účasť na turnaji a pod.) bez
predchádzajúceho predohrania príslušných majstrovských stretnutí.

Výnimky:
a)

O výnimku môže FK požiadať pred začiatkom súťažného ročníka v
stanovenom termíne cez ISSF formou všeobecného podania na komisiu
ŠTK.

b)

c)

d)

6.

Výnimky z hracích dní a časov platia na celý súťažný ročník. ŠTK určí
termíny dokedy možno požiadať o výnimku bezplatne. Výnimky podané
po tomto termíne budú prerokované za stanovený poplatok.
Ak bude chcieť FK zmeniť výnimku pred jarnou časťou futbalového
ročníka, vykoná tak v stanovenom termíne cez ISSF. Ak o zmenu
nepožiada, platí stav z jesennej časti.
Schválené výnimky hracích dní a časov budú oznámené prostredníctvom
uznesení ŠTK ObFZ v ISSF.

INFRAŠTRUKTÚRA ŠTADIÓNOV

a)
Stretnutia sa hrajú na štadiónoch FK, schválených komisiou ŠTK, ktoré sú
vo vyžrebovaní uvedené na prvom mieste. Pri súťažných stretnutiach mužov, je FK
povinný vyvesiť zástavu ObFZ Trenčín.
b)
V odôvodnených prípadoch, na základe písomnej žiadosti podanej
riadiacemu orgánu súťaže výlučne prostredníctvom ISSF, je v zmysle znenia SP čl.
36/3 a po jej odsúhlasení, možné odohrať stretnutia uvedené vo vyžrebovaní
i v obrátenom poradí.
c)
Všetky FK, ktoré majú zaradené družstvá do súťaží, sú najneskôr 15 dní
pred začiatkom súťažného ročníka povinné zadať do ISSF, na ktorom štadióne /
ihrisku bude príslušné družstvo FK hrať svoje majstrovské stretnutia. Ak má FK v
areáli štadiónu viac schválených trávnatých hracích plôch (ďalej len HP), na
ktorých bude hrávať svoje majstrovské stretnutia, musí túto skutočnosť zahrnúť do
vyššie uvedeného oznámenia. Prípadná zmena ihriska v priebehu súťaže, musí byť
vopred odsúhlasená riadiacim orgánom súťaže. V prípade zmeny miesta stretnutia
z dôvodov zákazu štartu družstva na danom ihrisku, nespôsobilosti ihriska,
prípadne jeho rekonštrukcie, treba túto skutočnosť v termíne stanovenom SP,
nahlásiť riadiacemu orgánu a súperovi/om.
d)
O spôsobilosti HP rozhodne vždy len rozhodca (ďalej len R) príslušného
stretnutia. Družstvá sú povinné pri majstrovských stretnutiach na UT používať k
tomu určenú športovú obuv (nemôže sa používať obuv s kolíkovými vymeniteľnými štupľami).
e)
V prípade, že sa budú stretnutia súťaží hrať na štadiónoch / ihriskách,
ktoré sú vzdialené od hlavných štadiónov klubov, musia mať tieto štadióny /
ihriská platný Pasport ihriska pre príslušnú súťaž a odohrať sa musia na pôde
ObFZ Trenčín. Musia byť vybavené vyhovujúcimi sociálnymi zariadeniami
(kabíny pre hráčov a R, WC), krytými lavičkami pre náhradníkov a krytým
miestom pre delegáta zväzu (ďalej len DZ). Štadión / ihrisko musí mať aj funkčnú
informačnú tabuľu, časomer a ozvučenie a vhodné miesto pre videotechnika. V
prípade nutnosti presunu delegovaných osôb (ďalej len DO) na takúto HP dopravu
hráčov a DO je povinný zabezpečiť domáci FK.
f)
V prípade rekonštrukcie štadiónu alebo zmeny jeho technických
parametrov, je obnova Pasportu ihriska, aj v čase jeho platnosti povinná.

g)
Po skončení platnosti Pasportu futbalového štadióna / ihriska je každý FK,
ktorý má záujem hrať na štadióne / ihrisku majstrovské a pohárové stretnutia,
požiadať riadiaci orgán súťaže o obnovenie ich platnosti.
h)
Ihrisko alebo štadión musí spĺňať minimálne tieto požiadavky:
• Súvislé ohradenie HP zo strany od divákov umiestnené
minimálne 2 metre od postrannej čiary,
• kryté hráčske lavičky pre minimálne 7 osôb,
• zastrešené miesto pre DS/DP,
• ručné tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárničku, zástavu ObFZ,
svetelnú tabuľu,
• 4 parkovacie miesta pre DO,
• samostatné šatne pre domáce a hosťujúce mužstvo s vybavením
zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 osôb,
sprchy s teplou a studenou vodou výhradné určené pre mužstvá,
• samostatná šatňa pre DO s vybavením zodpovedajúcim
hygienickým normám, sprchy s teplou a studenou vodou
výhradné určenú pre DO,
• sociálne zariadenie pre divákov (muži a ženy zvlášť) podľa STN
„Hygienické zariadenia športových stavieb“ a taktiež sociálne
zariadenie výhradne určené pre mužstvá a DO.
Rozmery HP, označenie HP a ostatné náležitosti sú v zmysle platných PF a SP.

7.

EKONOMICKÉ A FINANČNÉ NÁLEŽITOSTI

7.1 Náklady klubov pri organizácií súťaže
a)
Každý FK hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady
b)
Ak musí byť stretnutie opakované z dôvodu nepripravenosti stretnutia,
zavinenej organizujúcim FK alebo z dôvodu neuznania spôsobilosti HP, uhradí tento
do 15 dní odo dňa odohrania opakovaného stretnutia hosťujúcemu FK náklady na
cestovné vo výške polovice preukázaných nákladov za prepravu prostriedkami
hromadnej dopravy (autobus, vlak, resp. doloženými cestovnými dokladmi), na
základe vystavenej faktúry
c)
FK, ktorého družstvo zapríčinilo neodohranie stretnutia, je povinný uhradiť
súperovi vynaložené náklady, ktoré mal s účasťou na stretnutí a s jeho organizáciou
vo výške 80€ (muži), resp. 50€ (mládež). Doklad o vykonanej úhrade je FK povinný
zaslať riadiacemu orgánu súťaže do 10 dní od termínu stretnutia.
d)
Každé nenastúpenie družstva FK na stretnutie je FK povinný písomne
zdôvodniť riadiacemu orgánu súťaže, a to najneskôr do 4 kalendárnych dní od
termínu, v ktorom sa príslušné stretnutie malo odohrať. V prípade nesplnenia tejto
povinnosti bude klub odstúpený na doriešenie DK ObFZ.
e)
V prípade, že stretnutie sa opakuje z vyššej moci, hradí usporiadajúci klub
hosťujúcemu klubu 50% cestovného maximálne pre 18 osôb v súlade s
platnými smernicami SAD podľa kilometrovného najkratším možným
cestným spojením. Hosťujúci oddiel je povinný najneskôr do najbližšieho

zasadnutia ŠTK po neodohraní stretnutia odoslať usporiadajúcemu klubu
žiadosť o vyplatenie cestovných náhrad. Kópiu žiadosti zašle hosťujúci
oddiel na ŠTK. Úhradu je povinný usporiadajúci klub uhradiť do 7 dní od
zverejnenia v US ŠTK. V prípade neuhradenia cestovného do 7 dní od
zverejnenia v US ŠTK a nezaslanie potvrdenia o úhrade bude
usporiadajúci FO riešený ŠTK a DK.
7.2 Úhrada náhrad delegovaných osôb
a)
Všetky náklady na delegované osoby sú účtované na ťarchu domáceho FK
prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry vystavenej SFZ, okrem 6. LD, 4.LŽ a 4.
LMŽ, ktorú hradí SFZ.
b)
Náklady a odmeny všetkých DO v stretnutiach o umiestnenie znáša
a hradí ObFZ.
c)
Vyplácanie odmien a ostatných náhrad DO v hotovosti nie je povolené.
d)
V prípade neodohrania stretnutia z dôvodu nepripravenosti ihriska, z
dôvodu zásahu vyššej moci pred stretnutím, má DO nárok na vyplatenie náhrady
cestovného a stravného, v zmysle zákonných opatrení. Náklady na tieto náhrady
znáša organizátor stretnutia.
e)
Odmeny a ostatné náhrady DO budú generované len v prípade, že je v
čase generovania mesačnej zbernej faktúry uzatvorený elektronický zápis o
stretnutí a všetky DO stretnutia sú na základe zmluvy evidovanej v ISSF v
zmluvnom vzťahu s príslušným zväzom, ktorý DO v príslušnej súťaži vypláca.
Súťaž
7. liga
R
AR
D
8. liga
R
AR
D
9. liga
R
AR
D
6. LD
R
AR
4.LŽ/4.LMŽ
R
AR
U11/U09
turnaj

Náhrady v €
42
32
37
34
28
33
31
26
31
10/15
9/15
8/15
6/15
7

stretnutie
Superkontrola

14
37

f)
Odmeny a ostatné náhrady za výkon činnosti vo futbalových stretnutiach,
budú vyplácané účet DO, na základe platnej dohody o dobrovoľníckej činnosti,
uzatvorenej medzi DO a ObFZ, vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca,
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vykonávala činnosť DO.
g)
Odmeny a ostatné náhrady DO budú FK generované do mesačnej zbernej
faktúry v ISSF - typ všeobecná faktúra, vrátane povinných odvodov DO, ktoré
vykonávajú svoju funkciu na základe dohody o pracovnej činnosti.
h)
V prípade neuskutočnenia stretnutia prináleží DO náhrada, ktorá sa
uvedenie vo vyúčtovaní DO ako jedna čiastka: 0,289€/km (tri osoby vo vozidle),
0,20€/km (dve osoby vo vozidle), 0,10€/km (jedna osoba vo vozidle), 0,289€/km
(DS/DP)
7.3 Vstupné na futbalové stretnutia
a)
Výšku vstupného na všetky stretnutia si stanovuje organizujúci FK.
7.4 Štartovné
a)
Pre súťažný ročník 2022/2023 sa stanovuje nenávratné štartovné, ktoré
bude klubom zaúčtované do mesačnej zbernej faktúry.
7. liga
8. liga
9. liga
mládež

110€
90€
70€
bez štartovného

7.5 Poškodenie majetku alebo zariadenia štadióna
Pri poškodení majetku alebo zariadenia štadiónu domáceho klubu fanúšikmi hostí,
resp. pri poškodení majetku alebo zariadenia štadiónu, ktorý bol prenajatý na
organizovanie iného podujatia, musí domáci FK (vlastník štadiónu) k vyhotoveniu
dôkazov, potrebných k vyčísleniu vzniknutej škody, prizvať aj zástupcov FK,
ktorého fanúšikovia škodu spôsobili.
7.6 Fakturácia
Za daňový doklad sa považuje aj elektronická faktúra v ISSF, o ktorej ISSF zašle
na e-mailovú adresu klubového ISSF manažéra notifikáciu o vytvorení. Kluby sú
povinné uhrádzať poplatky a pokuty (zverejnené v ÚS a ISSF) až na základe
vystavenej mesačnej zbernej faktúry v ISSF (typ všeobecná faktúra).
7.8 Oznamovacia povinnosť
a)
FK v plnej miere zodpovedajú za všetky údaje o FK a fakturačné údaje,
uvedené FK v ISSF a sú povinné bezodkladne informovať riadiaci orgán súťaže o
každej zmene. Člen, ktorý nebude postupovať v súlade so zákonom, predpismi a
rozhodnutiami, môže byť disciplinárne postihnutý za disciplinárne previnenie
podľa DP.

7.9 Členské príspevky fyzických a právnických osôb.
a)
Členské príspevky fyzických (FO) a právnických osôb (PO) sa platia
prostredníctvom mesačnej zbernej fakturácie a individuálnej fakturácie,
generovanej v ISSF, podľa platného cenníka pre aktuálny súťažný ročník.
b)
FO alebo PO, ktorá nemá uhradený členský príspevok, nie je oprávnená
vykonávať akékoľvek činnosti v rámci SFZ

TECHNICKÉ USTANOVENIA
8.

PREDPISY

a)
Súťažné stretnutia sa hrajú podľa platných PF, SP a tohto RS, ktorého
výklad prináleží ŠTK a KR ObFZ.
b)
ObFZ vydáva počas celého súťažného obdobia ÚS - zverejňované na
webovom sídle ObFZ (www. obfztrencin.sk), prostredníctvom ktorých
zabezpečuje operatívne riadenie a styk s FK.
c)
Za víťazstvo v stretnutí sa získavajú 3 body, za nerozhodný výsledok 1
bod, prehra nie je bodovo hodnotená (SP čl.11.1).
d)
Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je povinnosťou klubu, ktorý je
organizátorom stretnutia, zabezpečiť prístup k internetu a ISSF.
e)
V súťažných stretnutiach 7. ligy dospelých je klub, ktorý je organizátorom
stretnutia, povinný nahrávať na statíve neprerušovaný videozáznam z jedného
stabilného a vyvýšeného miesta na úrovni stredu hracej plochy od nástupu na
začiatku stretnutia až do okamihu opustenia hracej plochy delegovanými osobami.
f)
Každý FK je povinný záznam archivovať 2 týždne a na požiadanie
doručiť riadiacemu orgánu.
g)
Vyhotovený videozáznam (nemôže byť v neúplnom stave, čiastočne
vymazaný, upravený alebo inak zostrihaný), je potrebné nahrať do 48 hodín po
skončení stretnutia prostredníctvom portálu „video.sportnet.online“ na stránke
futbalnet.sk.
h)
V prípade nenahrávania videozáznamu alebo zhotovenia nepoužiteľného
videozáznamu, nedodania videozáznamu riadiacemu orgánu alebo dodania
v neúplnom stave ŠTK odstúpi príslušný FK na doriešenie DK ObFZ Trenčín.
Usporiadajúci oddiel je povinný na žiadosť R alebo DZ umožniť prehrať na vlastný
nosič videozáznam zo stretnutia.
i)
Klub, ktorý je organizátorom stretnutia, je povinný umožniť delegovaným
osobám zväzu umiestniť dopravný prostriedok (automobil, motocykel), na ktorom
sa na stretnutie dostavili, na vhodnom mieste v areáli štadióna a zodpovedá za to,
že dopravný prostriedok nebude od príchodu až do opustenia štadióna poškodený.
V prípade, že nie je možné dopravné prostriedky delegovaných osôb umiestniť
počas stretnutia v areáli štadióna, hlavný usporiadateľ stretnutia určí miesto, kde
môžu tieto osoby zaparkovať svoje dopravné prostriedky a zabezpečí ich ochranu.
g) Každý usporiadajúci FK je povinný mať zabezpečenú usporiadateľskú službu
v počte, ktorý stanovuje Rozpis súťaže. Usporiadatelia musia byť viditeľne
označení farebnými rozlišovacími vestami s číslami a nápisom usporiadateľ. Pred

stretnutím odovzdá hlavný usporiadateľ delegátovi (rozhodcovi) stretnutia menný
zoznam usporiadateľov s pridelenými číslami a nákresom rozmiestnenia v areáli
štadióna. V súťažiach mládeže (dorast, žiaci) je počet usporiadateľov minimálne 5
(viď Zákonč.1/2014 Z. z.).

9.

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO SÚŤAŽE

a)
Záväzná elektronická prihláška do súťaže cez ISSF elektronickú
podateľňu v stanovenom rozsahu a forme.
b)
Jednou z podmienok pre splnenie riadneho zaradenia družstva mužov do
7. ligy a 8. ligy je mať v dlhodobých súťažiach mládeže, evidovaných v ISSF,
minimálne jedno mužstvo. V prípade, že FK nemá mládežnícke mužstvo, je
povinné uhradiť kompenzačný poplatok vo výške 3 000€ (7. liga), resp. 2 500€ (8.
liga), ktorý bude FK povinný uhradiť v prvom v mesiaci nasledujúcom po začiatku
príslušnej súťaže v ktorej bude FK zaradený (mesačná Zberná faktúra SFZ).
Finančné prostriedky získané z kompenzácií budú použité v prospech klubov,
ktorých mládežnícke mužstvá štartujú v súťaži.
c)
FK štartujúce v 8. lige – Sever, ktoré nesplnia RS čl. 9/b nemôžu odohrať
domáce MFS v nedeľu UHČ dospelých. Takéto mužstvo nemôže v nasledujúcom
súťažnom ročníku postúpiť do vyššej súťaže alebo byť do vyššej súťaže zaradené.

10.

ŠTART HRÁČOV

a)
Hráč má právo nastúpiť na stretnutie, ak vlastní platný registračný preukaz
(SP čl.43/1). Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom,
ani iným dokladom. (SP čl.43/2) Hráč je súčasne povinný dodržiavať ustanovenia
všetkých predpisov ObFZ TN, ktorými je podmienené jeho pôsobenie v súťažiach
riadených ObFZ Trenčín.
b)
vo vekovej kategórii dorast môžu nastúpiť hráči vekovej úrovne U16 až
U19 (narodení 1.1.2004 až 31.12.2007)
c)
vo vekovej kategórii žiaci môžu nastúpiť hráči vekovej úrovne U12 až
U15 (narodení 1.1.2008 až 31.12.2011)
d)
vo vekovej kategórii mladší žiaci môžu nastúpiť hráči vekovej úrovne
U12 až U13 (narodení 1.1.2010 až 31.12.2011)
e)
vo vekovej kategórii prípravka môžu nastúpiť hráči vekovej úrovne U06
až U11 (narodení 1.1.2012 až 31.12.2017)
f)
vo vekovej kategórii mladšia prípravka môžu nastúpiť hráči vekovej
úrovne U6 až U9 (narodení 1.1.2014 až 31.12.2017)
g)
veková úroveň (“U”) jednotlivých hráčov oprávňujúca ich štartovať v
príslušnej vekovej kategórii je definovaná podľa SP čl.27/4
h)
V súťažiach vekových kategórií prípravka a žiaci je oprávnená hrať
hráčka, ktorá je najviac o dve vekové úrovne staršia, ako je veková úroveň súťaže,
v ktorej hrá za prípravku alebo žiakov, hráčka môže takto hrať najviac do svojej
vekovej úrovne U15 (SP čl. 28/12).

i)
Štart hráča vo vyššej vekovej kategórií upravuje SP čl. 46. Výnimkou je
štart hráča z vekovej kategórie prípravka do vekovej kategórie žiaci a štart hráča
z vekovej kategórie žiaci do vekovej kategórie dorast, kde je potrebný len súhlas
zákonného zástupcu. Súhlas so štartom hráča vo vyššej vekovej kategórií je taktiež
možné zaslať pred alebo počas súťažného ročníka správcovi danej súťaže. ŠTK
následne bude takýto súhlas elektronicky archivovať a na stránke ObFZ Trenčín
zverejní zoznam hráčov, ktorí elektronicky zaslali súhlas riadiacemu orgánu
súťaže. V takomto prípade, nie je potrebné predkladať súhlas delegovanej osobe
pred stretnutím.
j)
V spoločnom družstve mládeže musí pre splnenie podmienok pre
zaradenie do súťaže štartovať v stretnutí minimálne 5 hráčov s klubovou
príslušnosťou. Ak má klub vytvorených a zaradených viac Spoločných družstiev
mládeže (SDM) a nemá žiadne iné samostatné mládežnícke družstvo bez podpory
druhého klubu, je klub povinný nahlásiť to Spoločné družstvo mládeže, ktoré bude
počas celého súťažného ročníka spĺňať nariadenie podľa RS. (minimálny počet
hráčov v stretnutí)
k)
Pred každým súťažným stretnutím v mládežníckych vekových kategóriách
sa nariaďuje vykonať povinnú konfrontáciu hráčov (v časoch stanovených SP
a podľa SP čl.49).
l)
Hráč môže nastúpiť v jednom hracom dni príslušného kola danej súťaže
len v jednom súťažnom stretnutí. Avšak v prípade, že hráč uvedený v zápise o
stretnutí družstva klubu do stretnutia nenastúpi a neobdrží počas stretnutia ako hráč
pripravený na striedanie osobný trest, môže na ďalšie stretnutie, ktoré sa hrá po
ukončení stretnutia, nastúpiť za predpokladu, že je za takéto družstvo oprávnený
nastúpiť (viď RaPP a SP). Ak má hráč právo štartovať vo viacerých družstvách
klubu, v prípade zastavenia činnosti, počíta sa mu plynutie trestu v príslušnom
hracom kole a kalendárnom dni vždy v družstve, kde mu bola činnosť zastavená.
m)
Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými
číslami, umiestnenými v strede zadnej strany dresu. Všetky použité čísla a písmená
musia byť jasne čitateľné, jednofarebné, nesmú obsahovať žiadnu reklamu alebo
obrazový prvok a dresy nesmú byť označené iným logom (znakom), prípadne
názvom FK, ako je uvedený pri jeho registrácii v ISSF. V záujme lepšej
čitateľnosti môžu byť lemované alebo tieňovo ohraničené. Všeobecne platnou
zásadou pre všetky FK je, že domáci FK musí rešpektovať farby dresov
hosťujúceho FK. Brankár musí mať dres farby jasne sa odlišujúcej od farby dresov
hráčov oboch družstiev a rozhodcov.
n)
Počas stretnutia sa môžu z každého družstva rozcvičovať súčasne
maximálne traja náhradníci, v priestore za chrbtom AR1 a ak to priestorovo nie je
možné, tak v miestach za vlastnou bránkou, za reklamnými panelmi, resp. za
vyznačenou bezpečnostnou zónou za bránkou. Pri rozcvičovaní musia byť farebne
odlíšení od hráčov na hracej ploche (dresom alebo vestou inej farby, ako sú farby
dresov hrajúcich družstiev) a túto podmienku musia spĺňať aj osoby zúčastnené na
rozcvičovaní.
o)
R neumožní štart hráčovi, ktorý má na sebe, resp. na tele predmety
(prstene, prívesky, náušnice a pod.) ohrozujúce zdravie a sú nebezpečné pre

ostatných hráčov alebo pre neho samotného (okuliare posúdi R v zmysle výkladu
PF).
p)
V majstrovských a pohárových stretnutiach môžu družstvá striedať
nasledovné počty hráčov:
5 hráčov
6 hráčov
7 hráčov

muži
dorast
starší žiaci

Ostatné ustanovenia pri striedaní hráčov, ako i porušenia týchto ustanovení sa
riadia príslušnými ustanoveniami SP. V súťažiach mladších žiakov a prípraviek je
povolené neobmedzené striedanie.
q)
Striedanie hráčov je potrebné vykonávať pomocou dobre viditeľných
obojstranne označených číselných elektronických, resp. mechanických tabúľ, ktoré
je povinný pre obe družstvá zabezpečiť organizujúci FK. Družstvo môže striedať
len hráčov, ktorí boli v zápise o stretnutí už pred stretnutím uvedení ako
náhradníci. Maximálny počet náhradníkov uvedených v zápise o stretnutí, je 7.
r)
Pri stretnutiach pripraví domáci FK k hre 4 lopty. Za bránami (2) a pri
stredovej čiare (1). S jednou loptou sa hrá.
s)
Organizujúci FK je pre vytvorenie elektronického zápisu o stretnutí v
ISSF povinný zabezpečiť funkčný počítač s pripojením na internet a funkčnú
tlačiareň.
t)
Maximálny počet hráčov zapísaných v Zápise o stretnutí pre všetky
kategórie je 18 hráčov.

11.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

a)
Klub, ktorý je organizátorom stretnutia je povinný zabezpečiť na všetkých
stretnutiach prítomnosť zdravotníckej služby. Meno lekára (zdravotníka) je
potrebné uviesť v Zápise o stretnutí. Domáci oddiel musí mať pri stretnutí k
dispozícii nosidlá a lekárničku so základným vybavením.
b)
Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ TN je zdravotník klubu, ktorý je
uvedený v Zápise o stretnutí, povinný poskytnúť ošetrenie DO a aj všetkým
ostatným účastníkom stretnutia.
c)
Za poistenie hráčov všetkých vekových kategórií sú zodpovední samotní
hráči, resp. ich zákonní zástupcovia.

12.

SÚPISKA, REALIZAČNÉ TÍMY DRUŽSTIEV A ZÁPISY

Súpisky hráčov družstiev (seniorských aj mládežníckych) sa vytvárajú v súlade s
čl. 41 a 42 SP a generujú sa automaticky. Na príslušnú súpisku je hráč zaradený pri
prvom štarte za príslušné družstvo v danom súťažnom ročníku. FK sú povinné
vyplniť v ISSF, na detaile družstva, členov realizačných tímov najneskôr 7 dní
pred prvým súťažným stretnutím družstva v príslušnej súťaži. V opačnom prípade
nebude možné vytvoriť v ISSF zápis o stretnutí.

13.

KVALIFICKÁCIA TRÉNEROV

FK najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom súťažného ročníka vyplnia v ISSF
členov realizačného tímu. FK, ktoré štartujú v 7. lige mužov sú povinné obsadiť
funkciu hlavného trénera s kvalifikáciou. Hlavný tréner musí byť osoba
zodpovedná za realizačný tím, prípravu družstva, vedenie družstva v stretnutiach a
výsledky družstva. FK nemôže označiť a poveriť týmito úlohami inú osobu.

14.

HODNOTENIE VÝSLEDKOV

Výsledky sa hodnotia podľa platného SP (čl. 11) s tým, že za víťazstvo v stretnutí
získava družstvo 3 body a nerozhodný výsledok sa hodnotí 1 bodom pre obe
družstvá. Prípadné námietky k stretnutiu sa podávajú v súlade s príslušnými
ustanoveniami SP.

15.

NENASTÚPENIE A ONESKORENÉ NASTÚPENIE

Riadi sa v zmysle príslušných článkov SP.

16.

ZÁSADY PRE ZMENY TERMÍNOV

Zmeny termínov, uvedených v termínovej listine, môže byť vykonané len na
základe riadne zdôvodnenej žiadosti a dodržania nasledujúcich zásad v súlade so
SP čl. 36 a čl. 37:
a) Domáci klub môže požiadať riadiaci orgán súťaže o schválenie zmeny termínu
stretnutia, zmeny miesta konania stretnutia (ihriska) alebo stretnutia pri
umelom osvetlení najneskôr 21 dní pred termínom stretnutia uvedenom v
termínovej listine, pričom je povinný zároveň v uvedenej lehote oznámiť
súperovi podanie žiadosti o zmenu termínu stretnutia. Pre schválenie tejto
zmeny termínu stretnutia riadiacim orgánom súťaže sa súhlas súpera
nevyžaduje.
b) Družstvá môžu odohrať stretnutie v inom termíne ako je uvedený v termínovej
listine na základe vzájomnej dohody klubov uzatvorenej podľa podmienok
uvedených v rozpise súťaže, ak ich dohodu schváli riadiaci orgán súťaže.
c) Družstvá môžu odohrať stretnutia v obrátenom poradí, ako boli vyžrebované,
na základe vzájomnej dohody klubov uzatvorenej podľa podmienok uvedených
v rozpise súťaže. Družstvá sú však povinné odohrať stretnutia na ihriskách
oboch súperov.
d) Riadiaci orgán súťaže môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch
nariadiť odohrať stretnutie bez súhlasu klubov družstiev aj v inom termíne ako
je uvedený v termínovej listine. Riadiaci orgán súťaže nariadi zmenu termínu
vždy, ak orgán verejného zdravotníctva nariadi opatrenie na predchádzanie
ochoreniam alebo opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia v rámci svojej
územnej pôsobnosti, ktoré svojou povahou vylučujú odohratie stretnutia.

e) Ak dôjde k zmene termínu stretnutia z dôvodu jeho neodohratia alebo
nedohratia, postupuje sa podľa čl. 69 a 70.
f) V prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa na pracovný deň je vždy
bezpodmienečne nutný súhlas hosťujúceho FO. Platí zásada, že stretnutie sa
vždy predohrávajú. (SP čl. 36/1).
g) V prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa v lehote kratšej ako 21dní pred
konaním stretnutia si vyžaduje vzájomnú dohodu FO. Platí zásada, že stretnutie
sa vždy predohrávajú. (SP čl. 36/1)
h) Ak bude dohoda predložená v čase kratšom ako 10 dní pred riadnym alebo
požadovaným termínom stretnutia (rozhodujúci je skorší termín), ŠTK žiadosť
nemusí akceptovať
i) ak domáci FO požiada najneskôr 10 dní vopred o zmenu UHČ (nie hracieho
dňa) v deň kedy je stretnutie vyžrebované, ŠTK môže túto zmenu schváliť aj
bez súhlasu súpera. Súper je v takomto prípade povinný sa dostaviť na
stretnutie v zmenenom čase.
j) V posledných troch kolách majstrovských súťaží vo všetkých kategóriách si
ŠTK vyhradzuje právo nariadiť odohrať v rovnakom dni a čase MZ, ktoré
ovplyvnia postupy a zostupy v príslušnej súťaži.

17.

POSTUP A ZOSTUP

a)
Víťaz 7. ligy mužov postupuje priamo do 6. ligy riadenej ZsFZ.
b)
Víťaz 8. ligy mužov postupuje priamo do 7. ligy.
c)
Víťaz 9. ligy mužov postupuje priamo do 8. ligy.
d)
V spoločnej 9. lige SE & MY postupuje priamo do 8. ligy najvyššie
umiestnené mužstvo s územnou príslušnosťou ObFZ.
e)
Víťaz 6. ligy dorastu postupuje priamo do 5. ligy SD U19 riadenej ZsFZ.
f)
Víťaz stretnutia o víťaza 4. ligy žiakov postupuje priamo do 3. ligy SŽ
U15 + MŽ U13 riadenej ZsFZ, v prípade ak FK dokáže vytvoriť „dvojičku“. Ak
víťaz stretnutia o víťaza 4. ligy žiakov nevyužije možnosť postúpiť do 3. ligy SŽ
U15 + MŽ U13 riadenej ZsFZ, táto možnosť prechádza na porazeného z tohto
stretnutia.
g)
Zostup družstiev vo všetkých súťažiach sa riadi v zmysle SP čl. 15.
h)
Všetky postupy mužstiev sú podmienené splnením stanovených
podmienok pre zaradenie do súťaže.
i)
V prípade, že postupujúci FK z akéhokoľvek dôvodu odmietne účasť vo
vyššej súťaže, resp. nesplní podmienky stanovené riadiacim orgánom súťaže pre
účasť v súťaži, zaradený bude môcť byť FK v zmysle platného SP (čl. 14)
j)
Postup a zostup FK je podmienený územnou príslušnosťou.
k)
Družstvám umiestneným na prvých miestach vo všetkých súťažiach bude
udelený pohár a v žiackych súťažiach dostanú prvé 3 kolektívy medaile.

18.

DELEGOVANÉ OSOBY

Delegovanými osobami (DO) na súťažné stretnutia sú: delegát zväzu (DZ), delegát
stretnutia (DS), pozorovateľ rozhodcov (PR), rozhodca (R) a asistent rozhodcu
(AR).
a) FK, ktorý je organizátorom majstrovského futbalového stretnutia, je povinný
v zmysle SP, PF a tohto RS vytvoriť pre všetky DO náležité podmienky pre
výkon ich funkcie v stretnutí. Najvyššie postavenou osobou na futbalovom
stretnutí je DZ/DS, ktorý zastupuje ObFZ so svojimi právami a
povinnosťami, v zmysle predpisov ObFZ. Pre zabezpečenie výkonu
povinností a práv DO a hodnotenie stretnutia, je organizujúci FK povinný
zabezpečiť ochranu DO počas celého ich pôsobenia na stretnutí, s využitím
všetkých dostupných technických, organizačných a iných prostriedkov.
b) DO na súťažné stretnutie deleguje KR. Delegácie na stretnutia sú
zverejňované na webstránke ObFZ. V odôvodnených prípadoch si ObFZ
vyhradzuje právo spôsobu oznámenia delegácie podľa potreby (telefón alebo
e-mail). Nominačné listiny DO, ktoré pre súťažný ročník 2021/2022 schválil
VV ObFZ, sú platné len pre daný súťažný ročník. Po jeho ukončení sa ich
platnosť končí. Zoznamy všetkých DO sú v prílohe tohto RS. DO sa riadia
všeobecne platnými predpismi, štatútmi príslušných komisií, zásadami pre
činnosť, ustanoveniami Zákona č. 1/2014 Z. z. a ďalších platných predpisov.
c) FK vyhradí pre DO 1 samostatné miesta na tribúne, na úrovni stredovej čiary,
s dobrým výhľadom na HP. Tieto miesta označí a oddelí od divákov a
funkcionárov. Na štadiónoch / ihriskách, kde sa hrávajú stretnutia
dorasteneckých súťaží, v prípade nepriaznivého počasia tam, kde nie je krytá
tribúna, je FK povinný pre DO zabezpečiť vhodný krytý prístrešok na
sledovanie stretnutia.
d) Aktívny R nemôže nastúpiť ako riadne registrovaný hráč v majstrovských
stretnutiach súťaží, kde pôsobí ako DO.
e) R po ukončení stretnutia doplní všetky potrebné údaje do elektronického
zápisu o stretnutí v ISSF a za prítomnosti vedúcich oboch zúčastnených
družstiev ho bezodkladne uzavrie.
f) Ak DO stretnutia potrebujú odomknúť Zápis zo stretnutia, Správu
pozorovateľa, resp. Správu delegáta sú povinný požiadať cez elektronickú
podateľňu KR a v žiadosti uviesť dôvod odomknutia Zápisu zo stretnutia.
g) R je povinný vyplniť a uzavrieť elektronický zápis o stretnutí v ISSF ihneď
po skončení stretnutia. Vo výnimočnom prípade, ktorého odôvodnenie uvedie
do zápisu o stretnutí, tak môže vykonať najneskôr do 5 hodín po skončení
stretnutia.
h) FK majú možnosť vetovať pred jesennou/jarnou časťou súťažného ročníka 2
R podaním cez elektronickú podateľňu na KR ObFZ.
Pokyny pre DZ a DS
DZ/DS zastupuje na súťažnom stretnutí ObFZ. Svoju funkciu vykonáva s právami
a povinnosťami v zmysle predpisov a zákonných noriem a ustanovení. Na stretnutí
plní kontrolnú, pozorovateľskú a hodnotiacu funkciu. Na súťažné stretnutie
prichádza spravidla 60 min. pred jeho začiatkom. Počas priebehu stretnutia úzko

spolupracuje so zástupcom organizátora zodpovedným za organizáciu podujatia,
HU a ďalšími funkcionármi stretnutia. Vykonáva kontrolu pripravenosti podujatia,
sleduje pôsobenie činnosti HU a celej US. Spolu s ostatnými DO skontroluje
pripravenosť ihriska a hracej plochy k hre. V prípade nedostatočnej pripravenosti
HP a jej náležitostí, požiada organizátora o zosúladenie stavu s pravidlami futbalu.
V prípadoch nespôsobilosti hracej plochy podrobne uvedie zistenia DO vo svojej
správe. V priebehu podujatia dozerá na priebeh stretnutia, sleduje správanie sa
hráčov, realizačných tímov, divákov, funkcionárov, podávačov lôpt, prípadne
ďalších osôb, ktoré majú možnosť pohybovať sa v priestoroch ihriska. DZ alebo
DS má právo pri dokumentovaní priebehu stretnutia používať fotoaparát,
videokameru, alebo iné prostriedky na snímanie obrazu. V prípadoch zistenia
nedostatkov upozorní na ne HU a požiada o nápravu. HU je povinný splniť všetky
oprávnené požiadavky na nápravu nedostatkov. Každý zistený nedostatok DZ
alebo DS zaznamená vo svojej správe. Po skončení stretnutia vypracuje v ISSF
svoju správu, v ktorej pravdivo uvedie všetky skutočnosti, ktoré zistil počas svojej
delegácie. Správu delegáta zo stretnutia uzatvorí v ISSF do 48 hod od skončenia
stretnutia.
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SŤAŽNOSTI

1. V prípade, že chce FK podať sťažnosť na výkon R alebo AR, táto musí byť
podaná výhradne prostredníctvom ISSF KR ObFZ najneskôr do 48 hodín po
stretnutí. Sťažnosť musí obsahovať:
a) názov klubu, ktorý podáva sťažnosť;
b) mená a priezviská osôb oprávnených klub zastupovať;
c) označenie stretnutia (súťaže a kola), ktoré je predmetom sťažnosti;
d) popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R alebo AR), voči ktorým podáva
klub sťažnosť, s vyznačením času (minutáže);
e) označenie názvu klubu (súpera), ktorého sa sťažnosť týka.
Poplatok za prerokovanie sťažnosti na výkon R alebo AR bude FK zahrnutý do
mesačnej zbernej faktúry vystavenej SFZ a bude vrátený klubu iba v prípade, že
sťažnosť bola uznaná za opodstatnenú vo všetkých jej bodoch. Listy, resp. podnety
klubov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky oficiálnej sťažnosti, nebudú
prerokované.
2. Štatutárny orgán klubu alebo ním splnomocnený funkcionár je do 48 hodín po
skončení stretnutia oprávnený podať na príslušný riadiaci zväz námietku.
Námietka musí byť podaná výlučne elektronicky v ISSF, v súlade so znením čl.
85 a 86 SP

20.

OSTATNÉ USTANOVENIA K ORGANIZÁCÍ STRETNUTIA

a) Voľný vstup na stretnutia majú:
1. Delegované osoby
2. Akreditovaní zástupcovia médií
b) Povinnosti organizátora stretnutia sú upravené v Zákone č. 1/2014 Z. z. o
organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a príslušnými ustanoveniami SP, ktorý tiež definuje povinnosti
hosťujúceho družstva
c) Pri zabezpečovaní organizácie stretnutí sú FK povinné riadiť sa Zákonom č.
1/2014 Z. z. Taktiež sú povinné riadiť sa Organizačným poriadkom a
Návštevným poriadkom, ktoré musia obsahovať všetky náležitosti, súvisiace s
organizáciou stretnutia, zabezpečením a výkonom činnosti US, bezpečnostné
opatrenia a opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a
životného prostredia v priebehu podujatia a v súvislosti s ním.
d) Ak je zo stretnutia vyhotovený záznam videokamerou, musí spĺňať nasledujúce
náležitosti:
Záznam musí byť vyhotovený videokamerou, upevnenou na statíve, pričom
nahrávanie musí byť zabezpečené tak, aby nemohlo prísť k jeho prerušeniu,
zapríčinenému výpadkom elektrického prúdu, t.j., kamera musí byť
zabezpečená náhradným elektrickým zdrojom (batéria). V prípade nedodania
záznamu, prípadne dodania neúplného záznamu, bude to považované za
porušenie podmienok.
Záznam musí byť vykonaný až do úplného odchodu hráčov, rozhodcov a
členov realizačných tímov z hracej plochy do útrob štadiónu. Tento spôsob
záznamu musí byť vykonaný ako v polčasovej prestávke, tak aj po skončení
stretnutia.
Po skončení stretnutia musí FK zabezpečiť prítomnosť videotechnika, ktorý v
prípade potreby umožní DS/PR pozretie záznamu stretnutia.
Právo vyhotoviť záznam (videotechnik) má hosťujúci FK. V takom prípade je
organizujúci FK povinný vytvoriť potrebné podmienky (vhodné miesto, prívod
el. prúdu a pod.) pre videotechnika, vyhotovujúceho záznam, a musí mu
vyhotovenie záznamu umožniť. O vyhotovenie videozáznamu môže požiadať
aj iný subjekt. Usporiadajúci FK môže dať k vyhotoveniu súhlas. Videozáznam
musí spĺňať podmienky uvedené v RS čl. 8 bod e-h.
Porušenie bude riešené v zmysle platných ustanovení DP. V prípade, že si
domáci FK tieto povinnosti nesplní, môže mu byť na podnet riadiaceho orgánu
uložená finančná pokuta, ktorá mu bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry.
f) FK môže podať námietku na herné dôsledky najneskôr do 48 hodín po
skončení príslušnej časti jeseň - jar súťažného ročníka. Námietku voči

g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)
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schváleným výsledkom príslušnej časti súťažného ročníka a ročníka ako celku,
zaslanú po tomto termíne, príslušný riadiaci orgán súťaže nebude akceptovať.
FK sú povinné viesť vlastnú evidenciu napomínaných (ŽK) a vylúčených (ČK)
hráčov. Kluby zodpovedajú za skutočnosť, že hráči v treste nenastúpia na
stretnutie v období trestu.
V prípade, že člen realizačného tímu bude v majstrovskom stretnutí R stretnutia
vylúčený, je organizujúci klub povinný zabezpečiť mu bezpečné miesto na
tribúne.
Odchod vylúčeného člena realizačného tímu zabezpečí člen US, viditeľne
označený v zmysle RS, ktorý zodpovedá za jeho bezpečnosť. V prípade, že
vylúčený člen realizačného tímu neakceptuje odchod na vyznačené miesto, R
nebude pokračovať v stretnutí.
V stánkoch s občerstvením musia byť používané iba plastové, resp. papierové
poháre a taniere. Akékoľvek sklenené predmety sú zakázané.
Člen usporiadateľskej služby je povinný mať v čase konania podujatia oblečenú
reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným nápisom
"USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele, ak ide o
usporiadateľa. Počet usporiadateľov v stretnutiach mužov je minimálne:
7. liga
7 členov
8. liga
5 členov
9. liga
5 členov
Počet usporiadateľov v stretnutiach mládeže je minimálne 3 členov.
Úhrady poplatkov za prerokovanie disciplinárnych previnení nie sú hradené
pred zasadnutím DK a doklad o zaplatení poplatku za prerokovanie previnenia
sa nepredkladá. Poplatok za prerokovanie previnenia bude FK udelený v
mesačnej zbernej faktúre SFZ, uhrádzanej klubmi pre príslušné súťaže. DK
prerokuje na svojom zasadnutí všetky previnenia, bez úhrady poplatkov vopred.
Pri udelení pokuty bude FK udelená príslušná suma na mesačnú zbernú faktúru
dňom rozhodnutia DK. FK je povinný vykonať úhradu najneskôr v deň
splatnosti uvedenom na mesačnej zbernej faktúre SFZ, pričom podanie
odvolania nemá odkladný účinok. Pokiaľ je výsledkom odvolacieho konania
zmena výšky pokuty, bude príslušná suma kreditovaná na mesačnú zbernú
faktúru dňom rozhodnutia odvolacej komisie. V prípade nesplnenia uvedených
podmienok bude postupované v zmysle príslušných článkov DP, SP a tohto RS.
Pokuty udelené fyzickým osobám (jednotlivcom napr. hráčom, trénerom) sú
pripísané na mesačnú zbernú faktúru FK, v ktorom je jednotlivec registrovaný.
FK si na základe zmluvného vzťahu s dotknutou fyzickou osobou príslušnú
pokutu vysporiada

POPLATKY

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr
(v ISSF - typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom alebo priamym
vkladom na bankový účet (platby šekom nebudú akceptované a faktúry budú
považované za neuhradené) na bankový účet uvedený na faktúre.

Mesačná zberná faktúra je v ISSF generovaná vždy v prvý pracovný deň
kalendárneho mesiaca, nasledujúcom po fakturačnom období, za ktoré sa mesačná
zberná faktúra vystavuje. Splatnosť faktúry je 10 dní, okrem prípadov, že deň
splatnosti vychádza na štvrtok, piatok alebo deň pracovného pokoja. V tomto prípade
sa splatnosť predlžuje do prvého pracovného dňa nasledujúceho po štvrtku, piatku
alebo dni pracovného pokoja (spravidla nasledujúci pondelok). Variabilný symbol
úhrady je číslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaju, resp. nesprávneho údaju
alebo v prípade, že platiteľ týmto požadovaným spôsobom platbu neuskutoční,
platba nebude akceptovaná a bude považovaná za neuhradenú. Voči platiteľovi sa v
takomto prípade bude ďalej pokračovať v zmysle platného DP.
V prípade, ak klub neuhradí mesačnú zbernú faktúru v lehote splatnosti, riadiaci
orgán súťaže odpočíta 3 body družstvu klubu najvyššej súťaže najvyššej vekovej
kategórie za každé stretnutie, ktoré odohrá počas neuhradenia mesačnej zbernej
faktúry klubom (SP, čl. 83). Okrem športovo technických dôsledkov za
nedodržanie splatnosti všeobecnej faktúry, je ObFZ oprávnený fakturovať klubu
poplatok za oneskorenie úhrady všeobecnej faktúry v nasledujúcom mesiaci. Za
uhradenie poplatkov riadne a včas sa považuje ich uhradenie v lehote splatnosti
(pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej
fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry
bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet.
Ekonomický úsek SFZ synchronizuje informácie o uhradených faktúrach do
systému ISSF každý pracovný deň, na základe bankového výpisu z
predchádzajúceho dňa (platí aj pri priamom vklade na účet SFZ). Reklamácie
nesprávnych položiek na mesačnej zbernej faktúre (v ISSF – typ všeobecná
faktúra) sa podávajú na príslušnom zväze, ktorého orgán (komisia) danú položku
na faktúru zadal. Uznané reklamácie budú zohľadnené v nasledujúcej mesačnej
zbernej faktúre.
Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej súťaže sú informované o neuhradených
faktúrach a dôsledkoch ich neuhradenia e-mailovou notifikáciou a prostredníctvom
oznamov v ISSF, v ktorom sa pre potreby SFZ a jeho členov vytvára automaticky
zoznam klubov, ktoré neuhradili riadne a včas mesačné zberné faktúry. V prípade
rozporu o uhradení platby plnenie povinnosti preukazuje platiteľ dokladom z
banky alebo bankovým výpisom EÚ. V prípade, ak reklamácia úhrady v plnej
výške a v lehote splatnosti bola uznaná, účinok športovo-technických dôsledkov sa
ruší ku dňu, kedy bola úhrada mesačnej zbernej faktúry pripísaná v prospech účtu
SFZ.
Všetkým aktívnym klubom a zväzom bude do mesačnej zbernej faktúry
generovaný poplatok za správu, prevádzku a služby ISSF podľa platného cenníka.
Všetky poplatky uvedené v cenníku, s výnimkou poplatku za vystavenie RP, sú
hradené FK formou mesačnej zbernej faktúry vystavenej SFZ.
Prehľad poplatkov
a) Disciplinárne konanie – 10€

b) Rokovanie ŠTK
pred jesennou/jarnou časťou – bez poplatku
21 a viac dní pred stretnutím – 5€
menej ako 21 dní pred stretnutím – 10€ (mládež), 15€ (muži)
menej ako 10 dní pred stretnutím – 15€ (mládež), 25€ (muži)
c) Poplatok za zmenu hracieho času z nariadenej povinnosti mužov odohrať
stretnutie 3 hodiny pred stanoveným hracím časom v TL – 60€
d) Odvolanie voči rozhodnutiu odbornej komisie – 30€
e) Poplatok za podanie námietky – 20€
f) Poplatok za Sťažnosť na výkon R alebo AR – 40€
g) Poplatok za odvolanie mládežníckeho mužstva (ktoré spĺňalo podmienku pre
zaradenie do súťaže dospelých) – alikvotná čiastka podľa čl. 9/b (suma/celkový
počet zápasov v súťažnom ročníku*počet zvyšných zápasov)
h) Poplatok za odvolanie alebo vylúčenie mužstva zo súťaže – 600€ (muži), 300€
(mládež), 1 000€ (muži a mládež v posledných 5 kolách)
i) Poplatok za Nedodržanie predpísaného počtu hráčov v spoločnom družstve
mládeže (ktoré spĺňa podmienku pre zaradenie do súťaže) – 50€ (1. krát), 100€
(druhý krát), alikvotná čiastka za porušenie podmienok pre zaradenie do súťaže
(tretí krát). Za nedodržanie predpísaného počtu hráčov v stretnutí sa počíta aj
nenastúpenie spoločného družstva mládeže na stretnutie. V tomto prípade bude
toto družstvo riešené pokutou podľa RS 21/i (nie podľa RS 21/k).
j) Poplatok za porušenie noriem SP, DP a RS – max. 1 000 €
k) Poplatok za nenastúpenie družstva na stretnutie, spôsobenie predčasného
ukončenia alebo opustenie HP:
dospelí
50€ (prvý krát), 100€ (druhý krát)
mládež
30€ (prvý krát), 50€ (druhý krát)
l) Poplatok za nenastúpenie družstva na stretnutie v posledných 3 kolách:
dospelí
300€ (7. liga), 200€ (8. liga), 150€(9. liga)
mládež
90€
m) Poplatok za Oneskorené nastúpenie mužstva na stretnutie – 20€ (muži), 10€
(mládež)
n) Poplatok za neoprávnený štart hráča – 50-600€ (muži), 50-300€ (mládež)
o) Poplatok za porušenie RS čl. 8/e-h 100-500€
p) Výška pokuty hráčom a funkcionárom FK je maximálne 10€

22.

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE SÚŤAŽE U13 a U09-11

a) V majstrovských stretnutiach v kategórií U13 sa hrá podľa pravidiel futbalu
s úpravami uvedenými v tomto Rozpise súťaže.
b) V majstrovských stretnutiach v kategórií U09-11 sa hrá podľa pravidiel futbalu
s úpravami uvedenými v tomto Rozpise súťaže.
c) Mužstvá umiestnené na 1. mieste 4. LSŽ a 4. LMŽ U13, skupiny Sever a Juh
odohrajú stretnutie o víťaza 4. LŽ, resp. 4. LMŽ U13.
d) Mužstvá umiestnené na 2. mieste 4. LSŽ a 4. LMŽ U13, skupiny Sever a Juh
odohrajú stretnutie o 3. miesto 4. LSŽ, resp. 4. LMŽ U13.

e) O víťazovi v súťaži Prípravka U11 rozhodne finálový turnaj tejto vekovej
kategórií, ktorého sa zúčastnia najvyššie umiestnené mužstvá. Minimálny počet
mužstiev na turnaji je 8 s prihliadnutím na územnú príslušnosť.

22.1

ÚPRAVA PRAVIDIEL PRE SÚŤAŽE U13

Hrací systém bude klasický, dvojkolovým D - V spôsobom. Termínová listina je
prispôsobená počtu prihlásených družstiev v súťaži.
Počet hráčov
a) Hrá 8 hráčov + 1.
b) Ak klesne počet hráčov družstva pod stanovený počet 7, zápas rozhodca
ukončí.
c) Ak je v priebehu hry vylúčený hráč, hrá družstvo bez vylúčeného hráča v
oslabení 10 minút. Vylúčený sa nesmie opäť zapojiť do hry, po uplynutí 10 min.
nastupuje iný hráč družstva.
d) V prípade, ak klesne po vylúčení hráča počet hráčov pod 7, rozhodca zápas
ukončí.
Výstroj hráčov
1) Družstvo nastúpi na stretnutie v jednotnej výstroji (rovnaké dresy), brankár musí
mať farebne odlíšený dres od oboch družstiev.
2) Obuv – kopačky s lisovanou podrážkou (nemôžu byť s vymeniteľnými kolíkmi)
3) Chrániče holení sú povinné, musia byť zakryté štulpňami.
Hracia plocha
a) Stretnutia sa hrajú na prírodných alebo umelých ihriskách. Hracia plocha
"malého ihriska" má rozmery od 16 – ky po 16 – ku, šírka ihriska je 45 m a je
vyznačená nízkymi klobúčikmi.
b) Pokutové územia sú vyznačené cez šírku "malého ihriska" vo vzdialenosti 10 m
do hracej plochy od bránkovej
čiary.
Značka pokutového kopu je vyznačená 8m pred bránkou.
c) Kop z rohu sa vykonáva z rohu 16 – ky veľkej HP.
Veľkosť bránok
a) Bránky majú rozmery 2 x 5m a sú umiestnené uprostred 16 – kovej čiary
veľkého ihriska.
Bránky majú siete a musia byť zaistené proti pádu.
Hrací čas
a) Hrací čas jedného stretnutia je 2 x 30minút s polčasovou prestávkou 15 minút.
Lopta
a) V kategórii U13 sa hrá s loptou veľkosti 4.
Pozdrav pred stretnutím a po stretnutí

a) Pred zápasom a aj po skončení sa hráči pozdravia hokejovým spôsobom (ruky si
podajú alebo si tľapnú dlaňami všetci hráči).
Striedanie hráčov
a) Striedanie je opakované a robí sa len v prerušenej hre. Hráč, ktorý bol
vystriedaný, sa môže v tom istom zápase znovu vrátiť na hraciu plochu a zapojiť sa
do hry. Striedanie sa týka všetkých hráčov, uvedených v zápise o stretnutí.
Striedanie musí byť oznámené rozhodcovi pri prerušení hry a vykoná sa čo
najrýchlejšie, aby nedochádzalo k mrhaniu s hracím časom. Hráči, ktorí nastupujú
na hraciu plochu, musia byť pripravení pri lavičke náhradníkov v priestore
technickej zóny. Hráči musia opustiť hraciu plochu v mieste, ktoré je najbližšie k
čiare, ktorá ohraničuje hraciu plochu. Nie je obmedzený celkový počet striedaní,
ani počet striedaní jedného hráča. Vymenený hráč sa môže zapojiť do hry
kedykoľvek vyššie uvedeným spôsobom. Za správne vykonanie výmeny hráčov a
ich správny počet na hracej ploche je zodpovedný vedúci družstva a tréner. Ak
rozhodca zistí vyšší počet hráčov z jedného družstva na hracej ploche, hru preruší
(pokiaľ neuplatní výhodu v hre) a hráča, ktorý prišiel ako posledný, vykáže z
hracej plochy. Na hru nadviaže NVK v mieste, kde bola lopta v okamžiku
prerušenia hry.
Zakázaná hra
Platí znenie pravidla 12 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami:
a) Brankár musí po akomkoľvek chytení lopty ( pri predošlom dotyku lopty
súperom) rozohrať
do 6 sekúnd rukou , výkopom z ruky, hodiť rukou, alebo
položiť loptu na zem a môže rozohrať aj cez polovičku HP. Ak by podľa rozhodcu
brankár loptu nepoložil do 6 sekúnd na zem, alebo nerozohral včas, nasleduje NVK
z miesta priestupku. Pri položení lopty na zem môže byť napádaný súperom. Ak
sa dotkne brankár lopty rukou znovu po tom, čo ju z ruky pustil bez toho, aby sa
medzi tým niektorý iný hráč lopty dotkol, je družstvo potrestané NVK z miesta
priestupku. Taký istý trest je za to, ak brankár chytí úmyselnú „ malú domov „.
Štandardné situácie
a) Rozohratie hry a žreb: pri žrebe sa postupuje podľa PF a pri výkope (rozohratí
hry) musia byť hráči súpera od lopty 6m.
b) Kop od bránky: kop od bránky sa vykoná tak, že lopta bude položená pred
bránkou vo vzdialenosti cca 8m od bránkovej čiary (napravo alebo naľavo od
miesta , z ktorého sa zahráva pokutový kop). Nesmie však prekopnúť loptu cez
poliacu čiaru. Hráči môžu po kope od bránky prevziať loptu v PÚ, ale potom môžu
byť v PÚ bránení a atakovaní súperom. Hráči súpera sú pri kope od bránky mimo
PÚ.
c) Kop z rohu: rohové kopy sú rozohrávané z rohov 16 – ky veľkého ihriska od
bližšej tyče bránky. Územie rohového kopu nie je vyznačené a lopta je
rozohrávaná v tesnom kontakte čiar ihriska. Hráči súpera sa nemôžu priblížiť pred
rozohraním k lopte na vzdialenosť menšiu než 6m.
d) Voľný kop: Pri zahrávaní voľných kopov musia byť hráči súpera najmenej 6m
od miesta priestupku.

e) Pokutový kop: Pokutový kop je zahrávaný zo vzdialenosti 8m.
Postavenie mimo hru - ofsajd
a) Pravidlo o postavení mimo hru - ofsajd platí podľa pravidiel futbalu.
Pokutové územie - je ohraničené 10 m od bránkovej čiary smerom ku stredu
ihriska a po celej šírke HP.
Nevhodné správanie funkcionárov alebo divákov.
Diváci majú zákaz vstupu na ihrisko a zostávajú v priestoroch vyhradených pre
divákov. V prípade nedodržania nevhodného správania divákov či členov
realizačných tímov, nasledujú tri kroky konania rozhodcu smerom k aktérom
nevhodného správania:
a) Vyzve aktérov k ukľudneniu.
b) Vykáže aktérov do priestorov z priestorov určených pre divákov
a požiada hlavného usporiadateľa
o vykonanie jeho požiadavky.
c) Ukončí stretnutie 0 : 3 v neprospech tímu, ktorého fanúšikovia či
funkcionári sa očividne nevhodne správali a všetko zapíše do zápisu
o stretnutí. V prípade, že nie je možné určiť, ku ktorému tímu aktéri
nevhodného správania patria, tak skončí zápas 0 : 0 a ani jeden tím
nezíska body a góly do súťaže.
d) V prípade, že tímy nesúhlasia s postupom rozhodcu, uvedú to v zápise
o stretnutí a ďalej sa postupuje podľa platného disciplinárneho poriadku.

22.2

ÚPRAVA PRAVIDIEL PRE SÚŤAŽE U09-U11

Hrací systém bude kombinovaný. Časť družstiev odohrá dlhodobú súťaž a druhá
časť bude hrať turnajovým spôsobom. Počet turnajov bude závislý od počtu
prihlásených družstiev v jednotlivých kategóriách. Miesto turnajov bude u každého
prihláseného klubu. Požadovanou podmienkou je predpísané technické
zabezpečenie príslušného FK, FO a TJ.
Prihlásená prípravka , ktorá sa zúčastní dlhodobej súťaže, alebo turnajov bude
považovaná a uznávaná ako mládežnícke družstvo. Podmienkou štartu je hra na
registračné preukazy a účasť
na finálovom turnaji.
Prihlásené družstvá sa riadia pravidlami malého futbalu pre 1.-2.-3.-4.-5. ročník.
V ObFZ Trenčín bude vytvorená a riadená:
Kategória MIX prípravka ročníky 1.-2.-3.-4.-5.
Hracia plocha
a) Zápasy sa majú hrať na prírodných, alebo umelých povrchoch. Hracia plocha
pre prípravky MIX musí mať rozmery 25x40m. Značka pokutového kopu je
vyznačená 8m pred bránkou.

b) "Mini ihriská" môžu byť v rohoch veľkého ihriska, (alebo na inom mieste HP).
Ohraničené sú postrannými a bránkovými čiarami veľkého ihriska, čiarami inej
farby, alebo nízkymi klobúčikmi.
c) Ak označíme "mini ihrisko" pomocou nízkych klobúčikov, tieto rozmiestnime s
rozstupom 4m, aby hráčom dostatočne ukazovali hranice. Myslená poliaca čiara je
vyznačená priamo na postranných čiarach farebne odlíšenými klobúčikmi, alebo
zástavkami vo vzdialenosti 0,75 - 1m od postrannej čiary.
d) Pokutové územia (PÚ) je po celej šírke" mini ihriska" a na postranných čiarach
farebne odlíšenými klobúčikmi, alebo zástavkami vo vzdialenosti 0,75 - 1m od
postrannej čiary malého ihriska". Vzdialenosť čiary je štandardne 6m. Na
vyznačenie možno využiť predĺženú čiaru bránkového územia veľkého ihriska.
e) Technická zóna, zóna pre striedanie a hráčske lavičky sú vždy z vlastnej
polovičky HP. Po polčase si družstvá strany vymenia.
Bránky
Bránky majú rozmery 5x2m a sú umiestnené uprostred bránkových čiar. Bránky
majú siete a musia byť zaistené proti pádu. Na bránkach nesmú byť ostré výčnelky
a hrany, o ktoré by sa bolo možné zraniť, za čo odpovedá hlavný usporiadateľ.
Lopta
Používa sa klasická futbalová lopta. Pre ročníky 1.-2.-3.-4.-5. veľkosť č.4.
Usporiadateľ musí pripraviť ku hre minimálne 3 lopty.
Počet hráčov
1) V družstve MIX prípravka štartuje 5 + 1 hráčov ( brankár ).
2) Počet hráčov je 7 a viac. Ak klesne počet hráčov pod 4 vrátane brankára,
rozhodca stretnutie predčasne ukončí.
3) Strieda sa hokejovým spôsobom, počet striedaní je neobmedzený.
4) Hráči musia opustiť hraciu plochu v mieste, ktoré je najbližšie k čiare, ktorá
ohraničuje hraciu plochu.
5) Pri nešportovom správaní, či hrubom nečistom zákroku môže rozhodca hráča
dočasne vylúčiť
na 5 min. Vylúčeného hráča nahradí iný hráč. Po uplynutí 5
min. sa vylúčený hráč môže opäť zapojiť do hry.
Výstroj hráčov
1) Družstvo nastúpi na stretnutie v jednotnej výstroji (rovnaké dresy), brankár musí
mať farebne odlíšený dres od oboch družstiev.
2) Obuv – kopačky s lisovanou podrážkou (nemôžu byť s vymeniteľnými kolíkmi)
3) Chrániče holení sú povinné, musia byť zakryté štulpňami.
Rozhodca
Rozhodca dohliada na dodržiavanie pravidiel a pred stretnutím dozrie na riadne
vyplnenie zápisu o stretnutí v ISSF systéme. Kvalifikovaného rozhodcu na
stretnutia zabezpečí KR ObFZ Trenčín. V prípade nedostavenia sa kvalifikovaného
rozhodcu sú družstvá (vedúci a kapitáni) povinné sa dohodnúť na rozhodcovi
laikovi. V prípade nedohodnutia, rozhodne o rozhodcovi žreb a táto skutočnosť sa

uvedie v zápise o stretnutí (v tomto prípade sa použije tlačivo, dostupné na
internetových stránkach ObFZ Trenčín. Rozhodca laik preberá všetky právomoci
kvalifikovaného rozhodcu a družstvá sú povinné rešpektovať jeho rozhodnutia.
Hrací čas
Družstvá MIX prípravky ( dlhodobá súťaž ), hrajú 2 polčasy po 25 minút s
prestávkou 15 minút. V závislosti na množstve prihlásených družstiev pri
turnajovom spôsobe je hrací čas 2 polčasy: ak sú v skupine min. 3 družstvá ( 2x20
min. ), 4 družstvá( 2x15 min), 5 – 6 družstiev (2x10 min.).
Hráč mimo hry
Pravidlo o postavení mimo hry sa uplatňuje jedine v priestore pokutového územia.
( t. j. do vzdialenosti 6 m od bránkovej čiary a po celej šírke hracej plochy )
Nepriame voľné kopy
Proti družstvu, ktorého hráč sa dopustil porušenia pravidiel nariadi rozhodca
nepriamy voľný kop. Pri jeho realizácii musia byť hráči súperovho družstva
vzdialení od lopty minimálne 6m.
Pokutový kop
Pri porušení pravidla XII. hráčom brániaceho družstva vo vlastnom PU nariaďuje
rozhodca pokutový kop. Pokutový kop sa vykonáva zo značky pokutového kopu zo
vzdialenosti 8 metrov od bránkovej čiary kolmo na stred bránky.
Vhadzovanie lopty
Ak lopta úplne prejde po zemi alebo vo vzduchu za postrannú čiaru, vhadzuje ju na
HP niektorí z hráčov toho družstva, ktorého hráč sa lopty nedotkol ako posledný.
Kop od brány, otvorenie hry, malá domov
Ak bola lopta mimo hry za bránkou, brankár smie z vlastného PU loptu rozohrať
do hry rukou, alebo výkopom z ruky nohou len do polovičky hracej plochy, alebo
sa lopty musí dotknúť na vlastnej polovici HP iný hráč, skôr než lopta prejde cez
poliacu čiaru. Porušenie tohto pravidla sa trestá nepriamym voľným kopom zo
stredu HP.V prípade, keď bola lopta v hre a brankár chytí loptu rukou po strele ,
alebo po dotyku lopty súperom, potom položí loptu na zem, lopta je v hre, brankár
sa stáva hráčom a môže rozohrávať bez obmedzenia aj za polovicu hracej plochy,
ale vtedy môže byť atakovaný súperom. Pri výkope rozohratí hry, keď bola lopta
za bránkovou líniou) musia byť hráči súpera od lopty 6 m. Pri malej domov platí
pravidlo ako vo veľkom futbale. V prípade porušenia pravidla o malej domov sa
zahráva nepriamy voľný kop proti družstvu, ktoré sa previnilo z čiary PU najbližšie
kolmo k miestu, kde bolo porušené pravidlo.
Záverečné ustanovenia
Všetky ostatné pravidlá PF platia. Zmyslom súťaží prípraviek je učiť žiakov hrať
futbal a nie získavať body, ale z dôvodu motivácie budú tabuľky uverejňované po
každom turnaji.

V kategórii prípravky môžu štartovať dievčatá narodené po 1.1.2010.
Nevhodné správanie funkcionárov alebo divákov.
Diváci majú zákaz vstupu na ihrisko a zostávajú v priestoroch vyhradených pre
divákov. V prípade nedodržania a nevhodného správania divákov či členov
realizačných tímov, nasledujú tri kroky konania rozhodcu smerom k aktérom
nevhodného správania:
a) Vyzve aktérov k ukľudneniu.
b) Vykáže aktérov do priestorov z priestorov určených pre divákov
a požiada hlavného usporiadateľa
o vykonanie jeho požiadavky.
c) Ukončí stretnutie 0 : 3 v neprospech tímu, ktorého fanúšikovia či
funkcionári sa očividne nevhodne správali a všetko zapíše do zápisu
o stretnutí. V prípade, že nie je možné určiť, ku ktorému tímu aktéri
nevhodného správania patria, tak skončí zápas 0 : 0 a ani jeden tím
nezíska body a góly do súťaže.
d) V prípade, že tímy nesúhlasia s postupom rozhodcu, uvedú to v zápise
o stretnutí a ďalej sa postupuje podľa platného disciplinárneho poriadku.

23. JEDENÁSTKA ROKA
Vyhlásenie Jedenástky roka, bude organizované v rámci spoločnej akcie
stanovenej a upresnenej VV ObFZ.
a) Tréneri 7. ligy mužov musia predložiť vyplnený dotazník (do konca
novembra 2022), ktoré im budú zaslané TKM ObFZ (do konca októbra
2022). V prípade nesplnenia si povinnosti budú odstúpení na doriešenie
odbornou komisiou.
b) TKM bude organizovať vyhodnotenie úspešných mládežníckych trénerov
zo súťaží ObFZ. Vyhodnotenie bude súčasťou Jedenástky roka.

24.

REPREZENTÁCIA OBFZ
Odborné komisie môžu počas súťažného ročníka zostaviť Výber ObFZ,
podľa vekových kategórií, ktoré budú reprezentovať ObFZ na rôznych
turnajoch.
b) Štartu na turnajoch alebo v priateľských stretnutiach môže predchádzať
kontrolných tréningový zraz nominovaných hráčov.
c) Nominácie budú zverejnené na internetovej stránke ObFZ.
a)

25.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento Rozpis súťaží Oblastného futbalového zväzu pre súťažný ročník 2022/2023
schválil VV ObFZ hlasovaním dňa 20.06.2022.

Ivan Gróf, v. r.
predseda ObFZ

Denis Poruban, v. r.
predseda ŠTK ObFZ

Tomáš Vaňo, v. r.
sekretár ObFZ

