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Oblastný futbalový zväz HUMENNÉ, Osloboditeľov č. 3, 066 01 Humenné 
Určené: 
 
• futbalovým klubom riadeným ObFZ Humenné 
• členom Konferencie, Výkonného výboru a komisiám ObFZ Humenné 
• rozhodcom a delegátom ObFZ Humenné 
 

Výkonný výbor ObFZ   

 
Peter Jenčura   – predseda  tel.: 0905 582 636 
PaedDr. Marián Škuba – podpredseda tel.: 0907 863 571 
Ing. Adrián Kaliňák – člen   tel.: 0905 769 728 
Ing. Ivan Čerevka   – člen   tel.: 0917 799 650 
Ján Holinka    – člen   tel.: 0907 186 789  
Jozef Nazad   – člen   tel.: 0905 407 549 
Milan Kováč   – člen   tel.: 0905 760 352 

 

Mgr. Ladislav Mochnacký  – sekretár   tel.: 0905 809 038 
 
Revízna komisia: 
 
Jozef Fedorko    – predseda             tel.: 0903 447 964 

 

Konferencia ObFZ 

 
Mgr.Slavomír Burcin  - tel.:0905 145 878 

Jozef Drobňák     - tel.:0903 272 408 

Ing. Dávid Godţák   - tel.:0917 925 573 

Vladimír Kocan   - tel.:0918 483 462 

Martin Komar   - tel.:0905 836 437 

Mgr. Štefan Maţerik  - tel.:0905 278 098  

Martin Meričko   - tel.:0908 795 878 

Ján Pastirák ml.    - tel.:0907 956 696 

Jozef Piškanin   - tel.:0911 481 102 

Michal Škumanič   - tel.:0918 477 889 

JUDr. Pavel Šuťak   - tel.: 

Cyril  Vasiľ    - tel.:0918 360 941 

 
Predsedovia odborných komisií 

 
Ing. Pavol Dzido  – predseda ŠTK             -tel.: 0907 461 151 
Mgr. Patrik Vojtko  – poverený vedením DK  - tel.: 0907 918 884 
Štefan Styrančák   – predseda KR   - tel.: 0905 225 513 
Ing. Stanislav Rakar  – predseda OK   - tel.: 0908 077 520 

 
 



Poštu adresovať:  Oblastný futbalový zväz 
ul. Osloboditeľov č. 3 
066 01 HUMENNÉ 

IČO : 31957757 
DIČ: 2021433557 
 
Číslo účtu ObFZ Humenné:SK83 0900 0000 0050 5804 1975 

E-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk , obfzhe@futbalsfz.sk 

 predseda@obfzhumenné.sk 
 
Webová stránka: www.obfzhumenne.sk 
 
 
Telefón sekretariát ObFZ Humenné: 0905 809  038 
 
Slovenský futbalový zväz 
Tomášiková 30C 
821 01 BRATISLAVA 
 
IČO : 00687308 
DIČ:  2020898913 
IČ DPH: SK2020898913 
 
e-mail  na zasielanie faktúry za odstupné hráča: fakturacia@futbalsfz.sk 
 
webová stránka: www.futbalsfz.sk 
e-mail: zvolené priezvisko@futbalsfz.sk 
Prístup do ISSF: https://issf.futbalsfz.sk 
 
Východoslovenský futbalový zväz  
Alejová 2   
042 96   KOŠICE  
 
tel. a fax: 055 6433566 
sekretár: Marcel Eperješi, mob.: 0911 945 550 
e-mail: marcel.eperjesi@futbalsfz.sk 
 
VsFZ Matrika: p. Betka Majlátová  mob.: 0907 992 394 
e-mail: alzbeta.majlathova@futbalsfz.sk 
 
SFZ Matrika Email: milan.sladkovic@futbalsfz.sk 
 

A.  VŠEOBECNÉ   USTANOVENIA 
 

1.  Riadenie súťaţí 
 

Kategória dospelých  
 I.trieda  ObFZ Humenné 
II. trieda  ObFZ Humenné 
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Kategória dorastu  
I. trieda dorast U19  
 
Kategória ţiaci  
 I. trieda ţiaci U15  
II. trieda ţiaci U15 – skupina A 
II. trieda ţiaci U15 – skupina B 
 I. trieda mladší ţiaci U13 – skupina A 
 I. trieda mladší ţiaci U13 – skupina B 
Prípravka mladší ţiaci U11  
 
2. Termíny a hracie dni 
 

Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou tohto Rozpisu a termíny v nej uvedené 
sú záväzné pre všetky FK riadené ObFZ. 
 

TERMÍNOVÁ   LISTINA 
 

Oblastných futbalových súťaţí pre súťaţný ročník  2020 – 2021 
  

Jesenná časť Jarná časť 
14 účastníkov  

Dospelí 
I.Trieda 

12 účastníkov 
Dospelí II. 

Trieda 

14 účastníkov  
Dospelí 
I.Trieda 

12 účastníkov 
Dospelí 
II. Trieda 

Kolo Dátum UHČ Kolo Dátum Kolo Dátum UHČ Kolo Dátum 
1 2.8. 17,00 1 2.8. 14 1.11. 13,30 - - 

2 9.8. 17,00 2 9.8. 15 28.3. 15,30 - - 

3 16.8. 17,00 3 16.8. 16 4.4. 16,30 13 4.4. 

4 23.8. 17,00 4 23.8. 17 11.4. 16,30 14 11.4.  
5 30.8. 16,30 5 30.8. 18 18.4. 17,00 15 18.4. 
6 6.9. 16,30 6 6.9. 19 25.4. 17,00 16 25.4. 
7 13.9. 16,00 7 13.9. 20 2.5. 17,00 17 2.5. 
8 20.9. 16,00 8 20.9. 21 9.5. 17,00 17 9.5. 
9 27.9. 15,30 9 27.9. 22 16.5. 17,00 19 16.5. 

10 4.10. 15,00 10 4.10. 23 23.5. 17,00 20 23.5. 
11 11.10. 14,30 11 11.10. 24 30.5. 17,00 21 30.5. 
12 18.10. 14,30 12 18.10. 25 6.6. 17,00 22 6.6. 
13 25.10. 14,00 - - 26 13.6. 17,00 - - 

 
XXXXI. ročník Pohára NEXIS FIBERS a.s., a ObFZ Humenné. 

 
1.kolo  –   26.7.2020 
2.kolo  –   1.9.2020 
3.kolo  –   15.9.2020 
Semifinále  8.11. odvety 15.11.2020 
Finále – máj 2021 termín určí VV ObFZ 

 
3. Účastníci súťaţí 

 
sú uvedení v ISSF 

 
4. Vyţrebovanie súťaţí 

 

Vyţrebovanie je uvedené vISSF 
 
 



5. Hracie dni a hracie časy 
 
• Hracím dňom pre súťaţe dospelých je nedeľa, dorastu a ţiakov je sobota resp. 

iný deň stanovený komisiou ŠTK, ÚHČ dospelých sú uvedené SP Čl. 35.  
• Stretnutia dorastu sa hrajú v jednotnom .......UHČ – 14,00 hod, 
      stretnutia starších ţiakov  v jednotnom ........UHČ – 12,00 hod,  
      Výnimky z ÚHČ sú uvedené pri rozlosovaní jednotlivých skupín. 
• ŠTK ObFZ si vyhradzuje právo určiť aj iné termíny (hracie časy) v záujme vyšších 

spoločenských, športových alebo náboţenských záujmov, resp. nedať súhlas na 
včas podanú ţiadosť. 

• V prípade priaznivého počasia v jesennej časti súťaţe sa prvé jarné kolo I. a II. 
trieda – predohrá. Ak sa pre zlé poveternostné podmienky neodohrajú posledné 
jesenné kola termíny pre dohrávku určí ŠTK. 

• V posledných 2 kolách sa rušia všetky výnimky z ÚHČ stretnutí dospelých. 
Zároveň si ŠTK vyhradzuje právo v stretnutiach o postup alebo zostup 
v odôvodnených prípadoch zrušiť čakaciu dobu. 

 
6. Miesto stretnutia 

 
• Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK ObFZ, ktoré sú vo vyţrebovaní 

uvedené na 1. mieste. Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku vôbec 
musia byť nahlásené  na ŠTK ObFZ  a tá musí ihrisko znovu schváliť. 

• V súťaţiach je moţné odohrať stretnutie aj v obrátenom poradí, ak je to 
z ekonomického alebo z iného hľadiska výhodnejšie a oba zainteresované kluby 
sa na tom dohodli, ale  zásada odohrať stretnutia na oboch ihriskách nesmie byť 
porušená. 

• Všetky FK sú povinné najneskôr do 10 dní pred začiatkom súťaţného ročníka 
oznámiť doporučene všetkým súperom a ŠTK, na ktorom štadióne budú hrať 
svoje domáce majstrovské stretnutia. Zmena ihriska v priebehu súťaţného 
ročníka musí byť odsúhlasená ŠTK v zmysle SP a tohto Rozpisu. 

• Majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a ţiakov sa hrajú zásadne  
na trávnatých plochách.  

• Usporiadajúci FK vo všetkých súťaţiach na poţiadanie kapitána resp. kapitána 
a vedúceho muţstva (u mládeţe) je povinný umoţniť hosťujúcemu FK vykonanie 
filmového alebo videozáznamu z celého stretnutia, zároveň je povinný 
zabezpečiť ich bezpečnosť. Porušenie tohto ustanovenia sa bude pokladať za 
porušenie predpisov a nariadení tohto Rozpisu a bude  riešené podľa príslušných 
článkov DP. 

• Domáce FK v I., II. Triede a pohára Nexis Fibers a ObFZ Humennédospelých 
sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu 
v prípade námietok voči jeho výkonu. Videozáznam musí byť zabezpečený v 
nasledovnej kvalite: 
-  nestrihaný a neprerušovanýodmomentu nástupu rozhodcov od stredovej čiary 
na HP pred zahájením stretnutia a druhého polčasu. Po ukončení prvého polčasu 
a stretnutia videotechník sníma odchod rozhodcov a hráčov z HP a následne aj 
mimo HP aţ do priestorov, ktoré sú  z miesta vyhotovenia videozáznamu 
videokamerou dosiahnuteľné a musí byť vybavený  trvalým údajom prebiehania 
času, 

     -  pohon kamery musí byt vţdy krytý batériami a musí byt vyhotovený z pevného  
     statívu (nie z ruky) a z optimálneho vyvýšeného miesta bez prekáţok v zábere  
     snímania  v poţadovanej kvalite.  

- videozáznam je FK povinný na poţiadanie okamţite predloţiť riadiacemu 
orgánu (ŠTK, DK, KR) natočený výlučne na  DVD alebo CD nosiči. Klub je 
povinný archivovať záznam po dobu 14 dní po odohraní stretnutia.  



FK sú povinné na poţiadanie umoţniť delegátovi stretnutia po stretnutí 
vzhliadnutie videozáznamu. 

 
Námietky pre vzhliadnutie videozáznamu na výkon R musia obsahovať: 

- názov a adresu klubu, ktorý podáva sťaţnosť 
- mená, priezviska a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať 
- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťaţnosti 
- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťaţnosť          
  s vyznačením času (minutáţe)                     
- predloţenie, resp. poţiadanie o predloţenie /v prípade hosťujúceho klubu, ktorý  
  si sám videozáznam nevyhotovoval /  príslušnej video dokumentácie v súlade  
  s týmto bodom 
- námietky na výkon R sa podávajú v systéme ISSF cez podanie na komisiu KR  
  v danom stretnutí, ktorú zároveň obdrţí v tomto systéme aj  súper  
  prostredníctvom klubového manaţéra 

 
Všetky podania je potrebné zrealizovať cez ISSF systém. To znamená aj námietky, 
ktoré má moţnosť kapitán muţstva uviesť stretnutí v zápise je potrebné realizovať 
cez ISSF systém na príslušné odborné komisie. V opačnom prípade odborné komisie 
nie sú povinné sa námietkou zaoberať. V prípade vyhovenia námietke sa tento vklad 
klubu vráti. 
 
Poplatok za podanie námietky ak táto nebude opodstatnená, bude klubu zarátaný 
v najbliţšej zbernej faktúre.  
 
Kapitán, spolu u mládeţe aj s vedúcim, má právo po ukončení stretnutia                     
v stanovenej lehote do 48 hodín podať námietky v systéme ISSF v zmysle SP čl.80, 
bod 3. Kapitán môţe vzniesť námietky proti: 

• výsledku stretnutia 
• priebehu stretnutia (nie však voči výkonu rozhodcu) 
• náleţitostiam hracej plochy 
• štartu niektorého súperovho hráča 
• výstroju hráčov súperovho druţstva 
• striedaniu náhradníkov 
• popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov 

 
Spôsob podávania námietok je výhradne prostredníctvom ISSF, pričom námietku je 
do 48 hodín oprávnený podávať štatutárny orgán klubu, alebo iný, ním 
splnomocnený funkcionár klubu oprávnený konať za  klub v ISSF (SP čl. 85 a 86). 
 
• Kluby vo všetkých súťaţiach riadených ObFZ  sú povinní  zabezpečiť  v areály 

štadióna počas  zápasu  PC,  tlačiareň a internet z dôvodu elektronického 
vypisovania zápisov v systéme ISSF. 
 
7. Hospodárske náleţitosti 

 
• Druţstvá dospelých hrajúce v súťaţiach ObFZ sú povinné uhradiť štartovné  

v nasledovnej výške: 
      I.   trieda                  150,- € 

 II.   trieda      120,- €     
• Štartovné bude klubom zarátané do mesačnej zbernej faktúry. Tieto prostriedky  

budú pouţité na riadiacu činnosť ObFZ a prácu komisií.  
• Kaţdý FK hrá majstrovskú súťaţ na vlastné náklady. 



• V zberných faktúrach za jún a júl 2020 budú sumy za štartovné a poplatky za „podmienky 
štartu 2020/2021 zníţené o 50%  týchto poplatkov uhradených za súťaţný ročník 
2019/2020 

• Pokuty, ktoré udelí riadiaci zväz (jeho komisia) budú započítané do mesačnej 
zbernej faktúry, ktorú je potrebné uhradiť v termíne splatnosti. Zberná faktúra 
obsahuje všetky pokuty a poplatky za predchádzajúci mesiac. Táto faktúra je 
stále generovaná na začiatku nového mesiaca a jej splatnosť je uvedená vo 
faktúre. Úhrada musí byť pripísaná na účet posledný deň splatností na účet SFZ 
SK67 0900 0000 0050 2961 0884 , Variabilný symbol úhrady je číslo faktúry. 

• Za prerokovanie kaţdej ţiadosti a disciplinárneho previnenia sa stanovuje 
poplatok. Pre súťaţe riadené ObFZ je výška poplatku stanovená viď. tabuľka 
„poplatky“. 

• Usporiadajúci FK je povinný vydať hosťujúcemu FK 18  voľných vstupeniek pre 
druţstvo dospelých a 15   pre druţstvo mládeţe (dorast, mladší dorast a ţiaci). 

 
SADZOBNÍK ODMIEN ROZHODCOM A DELEGÁTOM  

V SÚŤAŢIACH RIADENÝCH ObFZ HUMENNÉ ZA STRETNUTIE: 
 

Rozhodcom a delegátom zväzu delegovaných ObFZ Humenné  patrí náhrada 
paušálu, cestovných výdavkov a stravne v zmysle schváleného uznesenia VV ObFZ. 
Pre súťaţný ročník 2020 - 2021 boli VV ObFZ schválené tieto náhrady rozhodcom 
 a delegátom zväzu v € bez zdanenia. 
 

Dospelí 
Delegované 

osoby 
Odmena Cestovné, stravné Spolu 

 
I. Trieda 

R 6,70 € 29 / 23,90+5,10 35,70 € 

AR 6,70 € 20 / 14,90+5,10 26,70 € 

DZ 6,70 € 20 / 14,90+5,10 26,70 € 

 
II. Trieda 

R 6,70 € 26 / 20,90+5,10 32,70 € 

AR 6,70 € 19 / 13,90+5,10 25,70 € 

DZ 6,70 € 19 / 13,90+5,10 25,70 € 

Pohár Nexis 
Fibers a ObFZ 

Humenné 

R 6,70 € 19 / 13,90+5,10 25,70 € 

AR 6,70 € 16 / 10,90+5,10 22,70 € 

DZ 6,70 € 16 / 10,90+5,10 22,70 € 

I. trieda dorast 
U19 

R - AR 6,70 € 14 / 8,90+5,10 20,70 € 

I. trieda  ţiaci U15 R - AR 5,00 € 12 / 6,90 +5,10 17,00 € 

II. trieda  ţiaci U15 
I.tr. MŢ U13, 

Pripr.U11 
R - AR 5,00 € 9 / 3,90+5,10 14,00 € 

 
 



PRÍPLATKY ZA PRÁCU SOBOTA, NEDEĽA, SVIATOK od 1.5.2020 

Dospelí 1 zápas za 2 hod Odvody Spolu 

SOBOTA 3,33 1,17 4,5 

NEDEĽA 6,66 2,34 9 

SVIATOK 6,66 2,34 9 

 

Dorast U19 1 zápas za 2 hod Odvody Spolu 

SOBOTA 3,33 1,17 4,5 

NEDEĽA 6,66 2,34 9 

SVIATOK 6,66 2,34 9 

 

Ţiaci U15 1 zápas za 1,5 hod Odvody Spolu 

SOBOTA 2,5 0,88 3,38 

NEDEĽA 5 1,76 6,76 

SVIATOK 5 1,76 6,76 

 

Ml. ţiaci U13 1 zápas za 1 hod Odvody Spolu 

SOBOTA 1,667 0,59 2,26 

NEDEĽA 3,33 1,17 4,5 

SVIATOK 3,33 1,17 4,5 

 

Prípravka U11 1 zápas za 1 hod Odvody Spolu 

SOBOTA 1,667 0,59 2,26 

NEDEĽA 3,33 1,17 4,5 

SVIATOK 3,33 1,17 4,5 

 
Miesto nástupu na pracovnú cestu je miesto bydliska, miesto výkonu prace na 
pracovnej ceste je miesto stretnutia, doba pracovnej cesty do 12 hod., miesto 
skončenia pracovnej cesty je miesto bydliska. 
Prípadne zmeny výšky štartovného môţu vyplynúť zo zmeny zákonov a tým aj 
zmeny odvodových povinnosti. 
Odmeny a cestovné náhrady, ktoré sú R, AR, a DS za ich výkon činnosti vo 
futbalových stretnutiach vyplácane ekonomickým oddelením ObFZ a FK podliehajú 
dani podľa § 5 – príjmy zo závislej činnosti Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, 
alebo podľa § 6 – príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti Zákona 
č. 593/2003 Z. z. 
R a DZ za kaţdé stretnutie dospelých  sa odráta 1,50 € (poplatok za spracovanie 
mzdy) 
 

8. Poplatky 
 

Úhrady platieb je platiteľ (FK) povinný realizovať na základe mesačných zberných 
faktúr (v ISSF - typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom, alebo 
priamym vkladom (nie šekom) na bankový účet uvedený na faktúre. Mesačná zberná 
faktúra je v ISSF generovaná vţdy v prvý pondelok po skončení kalendárneho 
mesiaca. Splatnosť faktúry je uvedená vo faktúre. Variabilný symbol úhrady je číslo 
faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaju, resp. nesprávneho údaju alebo v prípade, 
ţe platiteľ týmto poţadovaným spôsobom platbu neuskutoční, platba nebude 



akceptovaná a bude povaţovaná za neuhradenú! Voči platiteľovi sa v takomto 
prípade bude ďalej pokračovať v zmysle platného DP. 
V prípade, ak klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, povaţuje sa to 
za nedodrţanie súťaţných kritérií, v zmysle SP. Automatickým športovo-technickým 
dôsledkom toho, ţe klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, je 
zastavenie súťaţnej činnosti, ktoré sa vzťahuje len na „A“ druţstvo dospelých 
dotknutého klubu a zastavenie matričnej činnosti klubu, s účinkom odo dňa 
nasledujúceho po poslednom dni splatnosti, aţ do riadneho uhradenia celej dlţnej 
čiastky. 
Za uhradenie poplatkov riadne a včas, sa povaţuje ich uhradenie v lehote splatnosti 
(pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej 
výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry. 
Ekonomický úsek SFZ importuje informácie o  uhradených faktúrach do systému 
ISSF kaţdý pracovný deň, na základe bankového výpisu z predchádzajúceho dňa 
(platí aj pri priamom vklade na účet SFZ!). Faktúry zaplatené poštovou poukáţkou 
môţu byť identifikované aţ po zaslaní kópie poštovej poukáţky od Slovenskej pošty 
a.s., čo môţe spôsobiť oneskorenú identifikáciu platby. Z  tohto dôvodu je vo 
vlastnom záujme FK, aby uhrádzal faktúry výlučne bankovým prevodom, alebo 
vkladom na účet v Slovenskej sporiteľni so správne uvedeným variabilným 
symbolom, ktorým je číslo faktúry. SFZ je oprávnený vrátiť neidentifikovateľné platby 
späť na účet príkazcu. 
Reklamácie nesprávnych poloţiek na mesačnej zbernej faktúre (v  ISSF – typ 
všeobecná faktúra) sa podávajú na príslušnom zväze (ObFZ), ktorého orgán danú 
poloţku na faktúru zadal. Uznané reklamácie budú zohľadnené v nasledujúcej 
mesačnej zbernej faktúre. 
Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej súťaţe 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 ekonomickému úseku SFZ. 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. 
 

Poplatky dospelí dorast ţiaci 

DK – prerokovanie  podania (jednotlivca/kolektív) 10 € 5 € 5 € 

DK – podanie/ţiadosť o odpustenie, alebo zmenu trestu   
         jednotlivca, kolektívu 

10 € 5 € 5 € 

Odvolanie voči rozhodnutiu ŠTK,DK ,KM, KR ObFZ 20 € 5 € 5 € 

ŠTK – prerokovanie podania (jednotlivec, kolektív) 10 € 5 € 5 € 

ŠTK – zmena termínu, HP, UHČ do   3 dní   20 € 10 € 10 € 

ŠTK – zmena termínu, HP, UHČ do 10 dní   10 € 5 € 5 € 

ŠTK – zmena termínu, HP, UHČ do 21 dní   - - - 

ŠTK – podanie námietky  10 € 10 € 10 € 

 I.tr. 
dospelí 

II.tr. 
dospelí 

 

ŠTK – štartovné 150 € 120 €  

  

MaRK – prestupový poriadok – prestup/hosťovanie  
              neprofesionála 

10 € 7 € 7 € 

MaRK – registrácia člena SFZ (všetci členovia a hráči) 5 € 5 € 5 € 

Odvolacia komisia – podanie odvolania 50 € 30 € 30 € 



KR – ţiadosť o zmenu R a DZ 30 € 10 € 10 € 

KR – sťaţnosť na výkon rozhodcu 40 € 40 € 40 € 

KR – poplatok R a DZ za nedostavenie sa na stretnutie 
bez ospravedlnenia  

je polovica z odmeny za 
tú ktorú súťaţ 

Členské poplatky – oblastné zväzy 20 € 

Členské poplatky – futbalové kluby 20 € 

Členské poplatky – hráči do 18 rokov   4 € 

Členské poplatky – hráči dospelí   7 € 

Členské poplatky – tréneri 11 € 

Členské poplatky – rozhodcovia 11 € 

Členské poplatky – delegáti 11 € 

Členské poplatky – funkcionári 11 € 

 

 

Pokuty 
I. trieda           
dospelí 

II. trieda  
dospelí 

dorast ţiaci 

Pri odstúpení, alebo vylúčení druţstva 
dospelých počas rozbehnutej súťaţe DK 
ObFZ udelí futbalovým FK pokuty v 
minimálnej výške: 
Pri závaţnom porušení futbalových 
noriem a pri narušení regulárnosti súťaţe, 
nebude takéto druţstvo zaradené do 
súťaţí ObFZ v nasledujúcom súťaţnom 
ročníku  

 
 

500 € 

 
 

300 € 

 
 

150 € 

 
 

150 € 

FK, ktorého druţstvo z akýchkoľvek 
dôvodov nenastúpi na majstrovské alebo 
pohárové stretnutie bude potrestané 
pokutou  + cestovné vo výške: počet km á 
0,70 €  
V prípade nenastúpenia na stretnutie v 
posledných 2 kolách je táto pokuta 
dvojnásobná. (ak ovplyvní súťaţ) 

min.  
100 € + 

 

min.  
80 € 

 

 
min.   
40 € 

 
 

 
min.   
40 € 

 
 

Odhlásenie druţstva z pohára Nexis 
Fibers a ObFZ Humenné 

50 € 50 € - - 

Nenastúpenia druţstva v pohári Nexis 
Fibers a ObFZ Humenné 

100 € 100 € - - 

Klub ma právo na úhradu nákladov 
spojených s  prípravou ihriska ak 
hosťujúci klub nepricestuje na stretnutie, 
alebo oznámi ţe nepricestuje  na 
stretnutie menej ako 48 hod.  pred 
stretnutím.  

30 € 
 

30 € 
 

30 € 
 

30 € 
 

Klub ma právo na úhradu nákladov 
spojených s dopravou  ak vycestuje  na 
stretnutie a domáci nenastúpia   

počet 
km x 
0,70 

počet 
km x 
0,70 

počet km 
x 0,70 

počet km 
x 0,70 

Pri predčasnom ukončení stretnutia  z 
dôvodu odstúpenia FK alebo poklesu 
hráčov pod 7 pokutav minimálnej 
výške: 
Pri opakovanom odstúpení alebo poklese 
hráčov pod 7 bude pokuta dvojnásobná. 

 
 

50 € 
 

 
 

50 € 

 
 

30 € 

 
 

20 € 



Ak to bude v posledných 2 kolách a bude 
sa jednať o postup alebo zostup bude 
pokuta trojnásobná. 

Nedodanie písomného vyjadrenia klubu 
na DK k predčasne ukončenému 
stretnutiu z dôvodu inzultácie, 
neprístojnosti, alebo iných disciplinárnych 
previnení  

10 € 10 € 5 € 5 € 

Poplatok k námietke so ţiadosťou o 
vzhliadnutie videozáznamu 

40 € 40 € - - 

Za nedodanie videozáznamu DK udelí 
minimálnu pokutu 

 100 €  100 € - - 

Za dodanie neúplného videozáznamu 
alebo v nedostatočnej kvalite, DK udelí 
minimálnu pokutu 

50 € 50 € - - 

Za nenatáčanie videozáznamu 
z domácich majstrovských a pohárových 
stretnutí DK udelí pokutu  

100 € 100 € - - 

Za inzultáciu udelí  DK minimálnu pokutu 300 € 300 €   

Nenahlásenie výsledku a komentára 
redakcii Podvihorlatské noviny  
I. trieda dospelí 

 min. 
 5 € 

   

 

Hlásenie výsledkov po stretnutí: 
 
Redakcia PODVIHORLATSKÉ NOVINY- na číslo telefónu :  
Redakcia tel. : 0918 482 007 , 0908 162 882 
e-mail: redakcia@podvihorlatskenoviny.sk 
 
INFORMAČNÝ SYSTÉM SLOVENSKÉHO FUTBALU 

 
Prechodom na ISSF, ktorý bol schválený  SFZ a VV ObFZ pre všetky súťaţe      
ObFZ Humenné nastavajú nasledujúce zmeny a procesy: 
a) Zmena matričnej príslušnosti 
    Kaţdý klub má pre všetky svoje druţstvá (tímy) len jednu matriku podľa: 
    zaradenia druţstva dospelých do súťaţe zaradenia druţstva dorastu do súťaţe  
    (pokiaľ klub nemá druţstvo dospelých v súťaţi) zaradenia druţstva ţiakov do   
    súťaţe (pokiaľ klub nemá ani druţstvo dospelých, ani druţstvo dorastu zaradené  
    do súťaţe) 
b) Transfer a matričné úkony sa realizujú elektronicky cez ISSF       
d) Platnosť elektronického preukazu je  vyznačená v ISSF 
e) Všetky poplatky sa uhrádzajú mesačnou zbernou faktúrou. Spôsob a termín   
     úhrady, ako aj sankčné opatrenie pri nezaplatení mesačnej zbernej faktúry,  
     upravujú FN a  RS. 
f)Vyhotovenie elektronického Zápisu o stretnutí  vo všetkých súťaţiach                
ObFZ Humenné je  ihneď po stretnutí v zmysle príslušných článkov SP a tohto RS. 

 
 

B.   TECHNICKÉ   USTANOVENIA 
9. Predpis 

 
a) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťaţného poriadku, smernice               

pre evidenciu ţiakov a tohto rozpisu, ktorého výklad prináleţí ŠTK ObFZ. 



b) Všetky pokyny vydávané v úradných správach sú zverejňované na 
www.obfzhumenne.sk  a  pre FK sú záväzné. Kluby sú povinné sledovať           
a dodrţiavať dôsledne tresty hráčov ako aj počet ţltých kariet. 

c) Vo všetkých vekových kategóriách futbalových súťaţí sa výsledky hodnotia podľa 
platného SP následovné 

Výhra  3 body 
Remíza         1 bod 
Prehra           0 bodov 

d) Domáci FK je povinný pripraviť ku hre najmenej dve lopty. 
 

10. Štart hráčov 
 
a) V súťaţiach dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči 

kategórie dorastu, ktorí spĺňajú podmienky štartu v  zmysle SP. Klub je povinný 
pred stretnutím predloţiť aj doklad (originál) – povolenie hráča štartovať vo vyššej 
vekovej kategórii. V prípade, ţe tak nevykoná, rozhodca nepovolí jeho štart za 
druţstvo vo vyššej vekovej kategórii. Hráč, ktorý nedovŕšil 18. rok veku, je 
oprávnený súťaţiť v inej vekovej kategórii len na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu lekára a predchádzajúceho písomného súhlasu jeho 
zákonného zástupcu so súťaţením hráča vo vyššej vekovej kategórii. Klub je 
povinný predloţiť tieto súhlasy riadiacemu orgánu súťaţe, ak ho riadiaci orgán 
súťaţe na to vyzve. Tréner druţstva nesmie nominovať hráča na stretnutie, ak 
tieto súhlasy nemá k dispozícii pred stretnutím. FK je zároveň povinný zaslať v 
týţdni pred stretnutím kópiu súhlasu na štart hráča vo vyššej vekovej kategórií 
mailom aj na ŠTK VsFZ. Nesplnenie tejto povinnosti bude pokladané za 
nerešpektovanie platných predpisov a nariadení zo strany klubu a bude riešené 
v zmysle SP a DP.  

b) V kategorií dorastu štartujú hráči narodení od 1.1.2002 a mladší s podmienkou 
dovŕšenia 14 rokov na RP.  

c) V kategorií I. a II trieda ţiakov U15 štartujú hráči narodení od 1.1.2006 a mladší 
s podmienkou dovŕšenia 10 rokov.  

d) V kategoriíMladší ţiaci U13 - štart hráčov narodených po 1.1.2008 a mladší 
(ročníky 2008, 2009, 2010, 2011) 
Prípravka U11 - štart hráčov narodených po 1.1.2010 a mladší (ročníky, 2010, 
2011, 2012,2013) 

e) ŠTK povoľuje štart max. 5  ţiakov narodených po 1.1.2006 za druţstvo  dorastu 
na platné preukazy. Platí ustanovenie SP, t.j. celú zodpovednosť za štarty hráčov 
vo vlastnej, či vyššej vekovej kategórií nesie futbalový klub a príslušný tréner.  

f) Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórií. Po dovŕšení stanoveného veku 
prechádzajú do najbliţšej vekovej kategórie vţdy k 1. januáru kalendárneho roka, 
a to po dovŕšení: 

• 15. roku veku z kategórie ţiakov do kategórie dorastu, 
• 19. roku veku z kategórie dorast do kategórie dospelých. 

  V prípade, ţe hráč dovŕši 15. rok veku v období 1.1. – 31.12 kalendárneho roku,    
  môţe príslušný  súťaţný ročník dohrať v kategórií ţiakov. Ak hráč dovŕši 19 - ý   
  rok veku v období 1.1. – 31.12. môţe príslušný súťaţný ročník dohrať  kategórií  
dorastu 

g) Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami 
bez obmedzenia, pričom základnú zostavu tvoria hráči uvedení v poradí na 
prvých jedenástich riadkoch v Zápise o stretnutí. Brankár má zároveň farbu dresu 
odlišnú od farby dresov ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Právo voľby dresov 
má hosťujúci klub. Domáci klub sa musí prispôsobiť.  

http://www.obfzhumenne.sk/


h) Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľných tabúľ na 
striedanie, ktoré je povinný usporiadateľ stretnutia poskytnúť pre obe druţstvá 
(platí pre všetky FK štartujúce v súťaţiach ObFZ) 

i) Striedanie hráčov v súťaţiach dospelých – po 5, dorastu – po 5, v súťaţiach 
ţiakov - po 5. Striedanie v II. triede starší ţiaci – „neobmedzene“. 

j) Druţstvo v zápise rozhodcu uvedie mená 11 hráčov a maximálne 9 
náhradníkov. Mená náhradníkov musia byť rozhodcovi oznámené pred 
začiatkom stretnutia a uvedené v Zápise o stretnutí. Náhradník, ktorý nie je pred 
začiatkom stretnutia uvedený v zápise o stretnutí, nemôţe byť do Zápisu 
dodatočne dopísaný a nemôţe sa zúčastniť na hre. Ak je hráč uvedený v zápise o 
stretnutí ako náhradník a nie je prítomný pri konfrontácii pred stretnutím, jeho 
konfrontácia sa vykoná pri nástupe na hraciu plochu. Ak druţstvo nastúpi 
s menším počtom hráčom ako 11 u doplňujúcich hráčov sa konfrontácia  vykoná 
pri nástupe  na  hraciu plochu. 

k) Hráč môţe v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťaţnom (majstrovskom, 
pohárovom) stretnutí v zmysle SP čl. 50.Nerešpektovanie tohto čl. bude mať za 
následok kontumáciu v poradí druhého stretnutia. 

l) Z dôvodu zamedzenia prieťahov a oneskorovania začiatkov stretnutí je domáci 
FK povinný zabezpečiť zápis o stretnutí, aby ho mal rozhodca k dispozícii 
najneskôr 30 minút pred UHČ vytlačený zo systému ISSF, ak jenefunkčný 
systém ISFF alebo porucha na internetovom pripojení je domáci FK 
povinnýzabezpečiť zápis o stretnutí v písomnej forme a odovzdať ho 
delegovaným osobám, kde ho následne podpíšu kapitáni druţstiev a vedúci 
manaţéri druţstiev. 

m) V prípade, ţe sa stretnutie neuskutoční z viny hociktorého FK, rozhodcom a DZ 
sa vypláca suma 50% z celkovej odmeny.  

 
11. Podmienky štartu 

 

• Bez platného elektronického registračného preukazu v systéme ISSF nesmie 

hráč nastúpiť na stretnutie. 

• Registračný preukaz v systéme ISSF nemôţe byť nahradený občianskym 

preukazom, ani iným dokladom. Hráč je kontrolovaný len v systéme ISSF. 

• Rozhodca je povinný v prípade námietky pri konfrontácií za účasti kapitánov 

druţstiev  identifikovať hráča  v systéme ISSF(predzápasová súpiska), a je 

povinný túto skutočnosť aj  s dôvodom vykonania identifikácie uviesť v zápise 

o stretnutí. 

• Ak hráč poruší povinnosť uvedenú v odseku 3, jeho štart v stretnutí sa 

povaţuje za neoprávnený štart hráča v zmysle SP, čl. 52, bod „f“. 

• Pri konfrontácií je moţné pouţiť platný „plastový“ registračný preukaz 

overiteľný v ISSF. 

• Pri konfrontácií ak má hráč v ISSF neverené foto musí hráč predloţiť OP, 

alebo iný osobný doklad z fotografiou. 

• Hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môţe predloţiť 

doklad preukazujúci jeho totoţnosť podľa odseku 3 aj bez fotografie        (napr. 

kartu poistenca). 

• Lekárske prehliadky vo všetkých súťaţiach riadených ObFZ Humenné sú 
sú stanovené  SP. Za vykonanie lekárskej prehliadky hráčov si FK zodpovedá 
sám. U hráčov, ktorých FK získa v priebehu súťaţného ročníka, si FK nechá 
vystaviť príslušným lekárom individuálne potvrdenie. Na poţiadanie riadiaceho 
orgánu je FK povinný predloţiť doklad o platnosti lekárskej prehliadky. V čase 



PN sa prerušuje platnosť lekárskej prehliadky. V čase PN je hráč povinný 
predloţiť klubu doklad o PN a počas jej trvania nesmie hráč nastúpiť 
v majstrovských, pohárových, príp. prípravných stretnutiach. Štart hráča 
v takomto prípade je v rozpore s SP, a preto voči hráčovi sa postupuje 
v zmysle ustanovení DP SFZ.  Štart hráča vo vyššej vekovej kategórií sa riadi  
SP. 

• Striedavý štart hráča sa riadi SP. 
• Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou 

domáceho FK zabezpečiť zdravotnícku sluţbu v zmysle SP čl. 56. 
Nedodrţanie tohto ustanovenia má za následok disciplinárne opatrenie. 
Zároveň  DZ stretnutia je povinný vykonať kontrolu jeho účasti. 

• ŠTK povoľuje v druţstve v jednom stretnutí štart maximálne 4 hráčov s iným   
štátnym občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky – SP, čl.47 bod 5 

 
Po obdŕţaní 5, resp. 9, resp. 12 ŢK u hráča :  

• napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom druţstve a v jednom   
  súťaţnom ročníku. Pri prestupe, resp. hosťovaní hráča v priebehu súťaţného  
 ročníka do iného FK toho istého stupňa súťaţe sa dovtedy obdŕţaný počet ŢK   
 prenáša. 

• osobitne sa evidujú a trestajú napomenutia v Pohári ObFZ 
• do nového súťaţného ročníka a nového ročníka Pohára ObFZ sa ŢK   

  neprenášajú, trest však áno. 
• trest za napomenutie hráčov ŢK - ou v Pohári ObFZ sa stanovuje takto:  

        po  obdŕţaní 3-ej ŢK automaticky zastavenú činnosť na jedno stretnutie  
   nepodmienečne. 

• FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŢK, ČK podľa zápisu o stretnutí  
potvrdenom kapitánom druţstva a zodpovedajú za štart svojich hráčov   
        v majstrovských stretnutiach. Evidencia ŢK platí  len pre kategóriu dospelých.  

• hráč má po obdŕţaní 5., 9. a 12–ej ŢK automaticky zastavenú činnosť na 
jedno stretnutie  nepodmienečne. 

• Moţnosť podania ţiadosti o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu 
športovej činnosti: hráč, ktorý bol v poslednom kole sezóny napomínaný 5., 
9.,12. alebo 15. ŢK, môţe podľa DP, čl. 37/6, do 14 dní od disciplinárneho 
oznámenia (DO)  za tieto napomínania v ÚS, písomne poţiadať o úhradu 
pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v  sezóne 
2020/2021. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu uhradí, DO - pozastavenie 
výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môţe v 1. kole nového súťaţného 
ročníka nastúpiť. Ţiadosť je potrebné označiť názvom „Ţiadosť o úhradu 
pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti“ a doručiť ju v 
stanovenej lehote cez ISSF a elektronickú podateľňu podaním na 
disciplinárnu komisiu.  

 
Určenie výšky pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti 
za 5., 9., 12. ŢK po skončení súťaţného ročníka. 
DK ich stanovila nasledovne: muţi - 20 €, 

a) Vylúčenie po predchádzajúcom napomenutí: 
ak bol hráč vylúčený po predchádzajúcom napomenutí za previnenie, za ktoré by 
bol inak  napomenutý uloţí sa mu bez prerokovania disciplinárne opatrenie 
pozastavenie výkonu športovej  činnosti na 1 súťaţné stretnutie v zmysle DP 
37/3. 

 
b) Pri vylúčení  hráča, resp. po príkaze DZ  rozhodca uvedie v zápise o stretnutí na  

strane v kolónke napomínaní a vylúčení hráči okolnosti priestupku hráča, ktoré 
nechá potvrdiť kapitánom druţstva. Hráč má automaticky zastavenú činnosť. 



Disciplinárna komisia bude prípad prerokúvať po zaslaní návrhu trestu cez ISSF a 
na základe zápisu o stretnutí rozhodcu a správy delegáta. Výsledok svojho 
rozhodnutia oznámi DK futbalovému klubu uznesením v ISSF, osobne alebo 
písomnou formou v úradnej správe. Pri inzultácií  rozhodcov sa na najbliţšie 
zasadnutie vo štvrtok povinne dostavia R, AR, DZ, HÚ, kapitáni a vedúci 
manaţéri oboch druţstiev, a ďalší hráči a funkcionári, ktorí mali podiel na 
inzultácií.  
 

c) Ak je stretnutie predčasne ukončené z dôvodu inzultácie R alebo AR, 
neprístojnosti, alebo iných disciplinárnych previnení oznámi R dôvod jeho 
ukončenia za prítomnosti DZ, kapitánov (u mládeţe aj vedúcich manaţérov) 
druţstiev v kabíne rozhodcov. DZ, R a AR to podrobne uvedú vo svojich správach 
a vyjadreniach cez systém ISSF a sú povinní ich podať na patričnú komisiu 
najneskôr do 24 hod riadiacemu orgánu a oznámiť zainteresovaným povinnosť 
zúčastniť sa najbliţšieho zasadnutia DK ObFZ. Zároveň DZ je povinný vypísať 
tlačivo „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“ ktorý nechá podpísať HÚ 
a vedúcim manaţérom obom druţstiev. Kópiu odovzdá vedúcim manaţérom 
druţstiev. R, AR, DZ, domáci a hosťujúci klub je povinný do 24 hod. v prípade 
vzniku daných situácií zaslať na ObFZ HE písomné vyjadrenie cez podanie na 
komisiu cez systém ISSF k danému incidentu v zmysle DP. V prípade nesplnenia 
si týchto povinností DK pristúpi k disciplinárnym opatreniam voči klubu 
a delegovaným osobám. 
 

d) Ak bol v stretnutí R alebo AR inzultovaný, ale R stretnutie z toho dôvodu 
neukončil, musí R ešte na hracej ploche túto skutočnosť oznámiť obidvom 
kapitánom. Po stretnutí platí zásada oznámenia inzultácie v kabíne rozhodcov 
kapitánom, vedúcim manaţérom druţstiev a HÚ a nechať toto oznámenie 
podpísať na zadnej strane Zápisu o stretnutí s podrobným popisom. R v Zápise o 
stretnutí a DZ v Správe DZ podrobne popíšu ako došlo k inzultácii. Asistenti sú 
povinní zaslať riadiacemu zväzu svoje stanoviska k uvedeným skutočnostiam cez 
systém ISSF. 

 
e) ŠTK povoľuje v zmysle Zákona 1/2014 predaj piva len do 4,1 stupňa objemových 

percent alkoholu, ale len v papierových pohároch. Predaj alkoholu je zakázaný. 
V prípade porušenia tohto zákazu budú voči previnilcom vyvodené disciplinárne 
dôsledky. 
 

f) Domáci FK umoţní R najneskôr 30minút pred začiatkom stretnutia uzatvoriť 
nominácie druţstiev v systéme ISSF. FK je povinný po uzatvorení nominácií 
rozhodcom vytlačiť 1 originál a 3 kópie pre potreby R a DZ, druţstiev. Kluby 
zaradené v súťaţiach ObFZ, sú povinní  zabezpečiť  na  ihrisku  počas  zápasu a 
turnaja  PC,  tlačiareň a internet z dôvodu elektronického vypisovania zápisov v 
systéme ISSF, nedodrţanie bude mať za dôsledok disciplinárny postih. 

 
g) FK všetkých stupňov súťaţí sú povinné vyznačiť priestor dovoleného pohybu 

trénera a členov realizačného tímu (osoby uvedené v zápise o stretnutí) t. j. 1 
meter po stranách lavičky náhradníkov a 1 meter od postrannej čiary, tzv. 
technickú zónu. 
 

h) Ak bol tréner, vedúci manaţér druţstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môţe 
zdrţovať počas stretnutia na lavičke náhradníkov, vykázaný rozhodcom mimo 
hraciu plochu, má okamţite zákaz výkonu funkcie počas stretnutia aţ do prijatia 
záveru disciplinárnej komisie. 

 



i) V zmysle SP, sú druţstvá dospelých štartujúcich v súťaţiach ObFZ povinné mať  
mládeţnícke druţstvá zaradené v riadnych dlhodobých súťaţiach v zmysle RS – 
Podmienky štartu v jednotlivých súťaţiach. 
 

j) V prípade, ţe v priebehu súťaţného ročníka FK odhlási druţstvo mládeţe, alebo 
toto druţstvo bude zo súťaţe vylúčené, FK uhradí pokutu v zmysle Podmienok 
štartu v jednotlivých súťaţiach. 
 

Podmienky štartu v jednotlivých súťaţiach pre súťaţný ročník 2020/2021: 
 
I. trieda dospelí: 
 
Povinné jedno mládeţnícke  druţstvo I. trieda dorast U 19, I. trieda ţiaci U 15,  
v dlhodobej súťaţí,  pri nesplnení podmienok poplatok 700,00  € 
 
Klub v I. triede dospelí, ktorý bude mať druţstvo mládeţe: II. trieda ţiaci U15 
– uhradí poplatok- 200 € 
Klub v I. triede dospelí, ktorý bude mať druţstvo mládeţe: I. trieda mladší ţiaci U13, 
alebo prípravka U11 – uhradí poplatok - 300 € 
Klub v I .triede dospelí, ktorý bude mať druţstvo mládeţe: I. trieda mladší ţiaci U13, 
alebo prípravka U11 a II. trieda starší ţiaci U - 15 – uhradí poplatok - 100 € 
Klub v I. triede dospelí ktorý bude mať druţstvo mládeţe: I. trieda mladší ţiaci U13 
a prípravka U11  – uhradí poplatok - 100 € 
 
II. trieda dospelí: 
 
Povinné druţstvo  v ktorejkoľvek mládeţníckej kategórii dorast,  ţiaci, 
prípravka U11 
V prípade neprihlásenia mládeţníckeho druţstva poplatok 180,00 € 
 
Klub v II. triede dospelí ktorý bude mať 1 druţstvo mládeţe: I. trieda dorast U19,         
I. trieda ţiaci U15,  
II. trieda ţiaci U15 - uhradí  50% štartovného poplatku (60 €) 
Klub v II. triede dospelí ktorý bude mať 1 druţstvo mládeţe: I. trieda mladší ţiaci U13, 
prípravka U11 
 - uhradí  75% štartovného poplatku (90 €) 
 
VV ObFZ schválil  na jeden súťaţný ročník 2020/2021 splnenie podmienok mať 

mládeţnícke druţstvo pre obidva kluby pri spoločnom mládeţníckom druţstve          

v  I. triede dorast U19 a v I. triede ţiaci U15  

Pri spoločnom mládeţníckom druţstve musí mať kaţdý klub zaregistrovaných           

v I. triede dorast U19,  I. triede ţiaci U15 minimálne 6 hráčov 

Kaţdý hráč musí odohrať minimálne 3 stretnutia v jesennej časti a 3 stretnutia 

v jarnej časti 

Od súťaţného ročníka 2021/2022 spoločné druţstvo v podmienkach štartu bude platiť 

len pre jeden futbalový klub 

- Vybavenosť futbalového  štadióna v zmysle RS ObFZ Humenné 
 
 
 



 
12. Konfrontácia hráčov 

 
a) V súťaţiach mládeţe je konfrontácia povinná pred stretnutím. Kontrola totoţnosti 

sa vykonáva plne v zmysle SP, čl. 49. 
b) Konfrontácia v kategórii dospelých v prípade vyţiadania sa riadi čl. 49 SP.    
    Konfrontácia v súťaţiach dospelých nie je povinná. 
c) V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, neuznania 

totoţnosti hráča rozhodcom, musí sa na najbliţšie zasadnutie ŠTK dostaviť R, DZ, 
kapitáni a vedúci obidvoch druţstiev a hráč (hráči), proti ktorým bola do zápisu o 
stretnutí uvedená námietka resp. záznam rozhodcu. V prípade, ţe sa hráč, voči 
ktorému bola námietka vznesená, hry nezúčastní, nemusí sa hráč zúčastniť na 
konfrontácií na ŠTK na najbliţšom zasadnutí. V prípade, ţe sa FK, voči ktorému 
bola vznesená námietka riadnym námietkovým konaním jednania ŠTK nezúčastni, 
ŠTK námietku posúdi sama a voči FK vyvodí príslušné dôsledky (hracie či 
disciplinárne.) 

d) Ak ŠTK potvrdí neoprávnený štart hráča, bude trénerovi druţstva, ktorý umoţnil 
neoprávnený štart hráča, podliehať disciplinárnemu konaniu 

 
1) Konfrontáciu (kontrola totoţnosti) hráčov druţstiev, ktorí sú prítomní na stretnutí, 

je moţné vykonať na poţiadanie pred stretnutím, najneskôr v polčasovej 

prestávke pred začiatkom druhého polčasu. V druhom polčase je moţné vykonať 

na poţiadanie konfrontáciu hráča, ktorý nebol prítomný na stretnutí pred 

začiatkom druhého polčasu; o konfrontáciu takého hráča je moţné poţiadať len 

pri jeho vstupe na hraciu plochu. 

2) Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni druţstiev. Kapitán 

kontrolovaného druţstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho druţstva a 

kapitán druhého druţstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF. 

3)  V stretnutí mládeţe vykonajú konfrontáciu rovnakým spôsobom ako v odseku 2 

spolu s kapitánmi druţstiev aj vedúci oboch druţstiev, prípadne len vedúci oboch 

druţstiev, ktorí majú právo opýtať sa kontrolovaných hráčov na ich osobné údaje.  

4) Výsledok konfrontácie oznámia kapitáni druţstiev alebo vedúci druţstiev mládeţe 

rozhodcovi.  

5) Ak sa hráč odmietne podrobiť konfrontácii alebo ak kapitán druţstva, alebo vedúci 

druţstva mládeţe neuzná totoţnosť niektorého hráča pri konfrontácii, kapitán 

druţstva alebo vedúci druţstva mládeţe uplatnia námietku proti štartu hráča a na 

základe tejto námietky vyzve rozhodca uvedeného hráča na podrobenie sa 

konfrontácii. Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, ţe 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, ţe 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.  

6) V prípade vznesenia námietky proti štartu hráča, odmietnutia konfrontácie 

niektorým hráčom, alebo neuznania totoţnosti hráča rozhodcom, rozhodca, 

kapitáni alebo vedúci druţstiev mládeţe, a hráč proti ktorému bola do zápisu       



o stretnutí uvedená námietka, alebo záznam rozhodcu, sú povinní dostaviť sa 

osobne na riadiaci orgán súťaţe, ak tak ustanovuje rozpis súťaţe.  

7) Ak bola konfrontácia vykonaná pred stretnutím alebo v prípade striedajúceho 

hráča cez polčasovú prestávku, a kapitán druţstva súpera, alebo vedúci druţstva 

mládeţe nevzniesol námietku proti totoţnosti hráča ihneď pri konfrontácii, nie je 

uţ neskôr moţné vzniesť prípadnú námietku ohľadne totoţnosti hráča. Ak hráč, 

ktorý nebol prítomný pred stretnutím, nastúpi v priebehu stretnutia, je na vyzvanie 

rozhodcu povinný podrobiť sa konfrontácii po skončení stretnutia. Rozhodca 

nemôţe vykonať kontrolu totoţnosti hráča, alebo náhradníka opakovane.  

8) Konfrontácia je v súťaţiach mládeţe a ţenského futbalu povinná.  

9) Ak sa hráč odmietne podrobiť konfrontácii, alebo totoţnosť hráča podľa ISSF 

rozhodca neuzná pred stretnutím, tento hráč nemôţe 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 

druţstva súpera sú oprávnení vyhotoviť si fotodokumentáciu namietaného hráča  

s jeho súhlasom. Ak hráč súhlas k vyhotoveniu jeho fotodokumentácie 

neposkytne, povaţuje sa za hráča, ktorý sa odmietol podrobiť konfrontácii.  

10) Za uskutočnenie konfrontácie zodpovedajú okrem samotného hráča aj kapitán 

druţstva a vedúci druţstva.  

 
13. Zoznam hráčov (súpiska) 

 
FK vyhotovujú Sezónnu súpisku (zoznam hráčov druţstva) len v systéme ISSF. 
 

 
14. Kvalifikácia trénerov 

 
Pre súťaţe riadené ObFZ platia nasledovné ustanovenia, ktoré sú FK povinné 
bezpodmienečne dodrţať. 
I. trieda dospelí: 
a) starý systém vzdelávania – drţiteľ min. III. triedy/licencie „C“ 
b) nový systém vzdelávania – drţiteľ alebo poslucháč EURO „B“ licencie 
c) tréner, ktorý nemá platnú licenciu, nesmie vykonávať trénerskú činnosť v FK. 
 
Tréner uvedený na súpiske  
 
I. trieda dospelých musí mať platnú licenciu a musí byť zaevidovaný v ISSF. Druţstvo, 
 ktoré nebude mať na stretnutí kvalifikovaného trénera podlieha disciplinárnemu konaniu. 
 
 

15. Systém súťaţí 
 

Podľa platného súťaţného poriadku sa hrá systémom kaţdý s kaţdým dvojkolovo, 
resp. trojkolovo, štvorkolovo podľa rozpisu súťaţí. 
 

16. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie, zmeny termínov 
ObFZ doplňuje s platnosťou pre futbalové súťaţe ObFZ čl. 69,70,71 a 82 SP 
nasledovnými zásadami: 
a. Ak sa majstrovské stretnutie vôbec neuskutoční v stanovenom termíne z viny 

niektorého FK, klub, ktorý sa neprevinil zašle do 3 dní cez systém ISSF ŠTK a 
súperovi stanovisko , či súhlasí s odohraním stretnutia v náhradnom termíne. Ak 



bude stanovisko kladné, bude ŠTK oprávnená prihliadnuť na túto skutočnosť pri 
riešení prípadu. Keď ŠTK takéto stanovisko nedostane, resp. bude toto 
stanovisko záporné, bude riešiť prípad podľa platných odsekov čl. 82 SP a tohto 
Rozpisu. 

b. Ak sa stretnutie neuskutoční resp. nemôţe byť dohrané z vyššej moci je 
povinnosťou účastníkov dohodnúť sa na novom termíne stretnutia. V prípade, ţe 
k dohode nedôjde nový termín určí ŠTK. Ak k takému prípadu dôjde v 
2 záverečných kolách sú kluby povinné stretnutie odohrať do nasledujúcej 
stredy po neodohranom resp. nedohranom stretnutí na základe vzájomnej 
dohody. 

c. Ak na majstrovské stretnutie nastúpi jeden zo súperov zavinene po čakacej dobe 
alebo prekročí polčasovú prestávku a stretnutie sa napriek tomu odohrá, je ŠTK 
oprávnená uznať výsledok dosiahnutý na ihrisku za predpokladu, ţe FK, ktorý sa 
neprevinil, nepodal námietky podľa pokynov čl. 85 a 86 SP. 

d. V prípade ţiadosti o odloţenie (neodohranie) stretnutia z dôvodu choroby hráčov 
ŠTK ObFZ bude akceptovať len lekárske potvrdenie vydané okresným 
hygienikom. 

 
      Zmeny termínov, UHĆ uvedených v termínovej listine a hracej plochy sa môţu     
      vykonať len na základe náleţíte odôvodnených príčin - prostredníctvom podania  
      na komisiu ŠTK cez systém ISSF. 
      Bez súhlasu dotknutého klubu o zmenu UHČ, alebo dátumu konania stretnutia  
      potvrdeného v systéme ISSF nebude ŠTK komisia takéto podanie prejednávať. 

 
Zmena termínu stretnutia na základe dohody v zmysle SP článok 36 

• Druţstvá môţu svoje stretnutie na základe vzájomnej dohody klubov 

predohrať v inom termíne ako je uvedený v termínovej listine, ak ich dohodu 

predloţia riadiacemu orgán súťaţe minimálne 10 dní pred termínom stretnutia 

uvedenom v termínovej listine v súlade s ďalšími podmienkami uvedenými       

v rozpise súťaţe. 

• Druţstvá môţu odohrať stretnutie v inom termíne ako je uvedený v termínovej 
listine na základe vzájomnej dohody klubov uzatvorenej podľa podmienok 
uvedených v rozpise súťaţe, ak ich dohodu schváli riadiaci orgán súťaţe. 

• Druţstvá môţu odohrať stretnutia v obrátenom poradí, ako boli vyţrebované, 
na základe vzájomnej dohody klubov uzatvorenej podľa podmienok 
uvedených v rozpise súťaţe. Druţstvá sú však povinné odohrať stretnutia na 
ihriskách oboch súperov. 

Zmena termínu stretnutiaz iného dôvodu SP článok 37 

• Riadiaci orgán súťaţe môţe vo výnimočných a odôvodnených prípadoch 
nariadiť odohrať stretnutie bez súhlasu klubov druţstiev aj v inom termíne ako 
je uvedený v termínovej listine. Riadiaci orgán súťaţe nariadi zmenu termínu 
vţdy, 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. 

• Domáci klub môţe poţiadať riadiaci orgán súťaţe 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 ţiadosti o zmenu termínu stretnutia. Pre schválenie tejto 
zmeny termínu stretnutia riadiacim orgánom súťaţe sa súhlas súpera 
nevyţaduje. 



• Podmienky pre zmenu termínu stretnutia z dôvodu nominovania hráčov klubu 
na reprezentačné stretnutie ustanovuje rozpis súťaţe. 

• Ak dôjde k zmene termínu stretnutia z dôvodu jeho neodohrania, alebo 
nedohratia, postupuje sa podľa čl. 69 a 70. 

Neodohratie stretnutia SP článok 69 

• Ak sa stretnutie neodohrá, o ďalšom postupe rozhodne na základe zistených 
skutočností riadiaci orgán súťaţe. Rozhodca oznámi neodohratie stretnutia     
s odôvodnením riadiacemu orgánu súťaţe. 

• Klub, ktorého druţstvo zapríčinilo neodohratie stretnutia, je povinný uhradiť 
súperovi vynaloţené náklady, ktoré mal s účasťou na stretnutí a s jeho 
organizáciou vo výške stanovenej rozpisom súťaţe. 

• Ak nemôţe byť stretnutie odohraté z vyššej moci, kluby sú povinné dohodnúť 
sa na novom termíne stretnutia, ktoré musí byť odohraté najneskôr do 14 dní 
od termínu neodohratého stretnutia a túto dohodu oznámiť riadiacemu orgánu 
súťaţe. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia určí riadiaci orgán 
súťaţe. 

Prerušenie stretnutia SP článok 70 

• O prerušení stretnutia z technických príčin, z dôvodov uvedených v čl. 71   
ods.1 alebo pre zmenené poveternostné podmienky a stav hracej plochy 
rozhoduje rozhodca. Svoje rozhodnutie uvedie s odôvodnením do zápisu        
o stretnutí. Organizátor stretnutia je povinný vykonať všetky opatrenia, aby sa 
v stretnutí mohlo po prerušení opäť pokračovať v dobe stanovenej rozhodcom, 
ktorá môţe byť najviac 30 minút, ak sa kluby nedohodnú na dlhšej dobe. 

 

17. Hodnotenie druţstva za neúčasť v súťaţi 
 

a) Akdruţstvo zapríčiní tri kontumácie stretnutia v priebehu jedného súťaţného 
ročníka, riadiaci orgán súťaţe ho zo súťaţe vylúči bez ohľadu na počet 
získaných bodov.  

b)  Ak je druţstvo zo súťaţe vylúčené, klub ho z nej odhlási v jej priebehu (čl. 17),    
je preradené do niţšej súťaţe podľa osobitného predpisu, alebo  zanikne            
členstvo klubu v SFZ, zrušia sa (anulujú) všetky výsledky druţstva  v tabuľke.  

c)  Ak klub odhlási prihlásené druţstvo zo súťaţe po termíne uzávierky prihlášok     
do súťaţe, po jej vyţrebovaní alebo v priebehu súťaţe, alebo ak je druţstvo 
klubu zo súťaţe vylúčené na základe uloţeného disciplinárneho opatrenia alebo 
podľa odseku 1, v nasledujúcom súťaţnom ročníku sa takéto druţstvo, alebo 
akékoľvek druţstvo klubu rovnakej vekovej úrovne hrajúce niţšiu súťaţ, zaraďuje 
do súťaţe,  ktorá je minimálne o dve úrovne niţšia ako súťaţ, v ktorej odhlásené, 
alebo  vylúčené druţstvo pôsobilo. Ak je takéto druţstvo klubu zaradené           
do súťaţe, od  ktorej nie je ţiadna súťaţ o dve úrovne niţšia, zaradí                  
sa do najniţšej  súťaţe. Ak je takéto druţstvo klubu zaradené do najniţšej 
súťaţe, rozhodne jeho účasti v súťaţi v nasledujúcom súťaţnom ročníku riadiaci 
orgán súťaţe.  

d) Vylúčené druţstvo alebo druţstvo, ktoré je odhlásené v priebehu súťaţe,             
sa povaţuje bez ohľadu na počet získaných bodov za druţstvo zostupujúce  z 
danej  súťaţe. 

 
 
 
 



a) Vybavenosť futbalových štadiónov 
 

V zmysle rozhodnutia Výkonného výboru ObFZ bola prijatá zásada minimálneho 
vybavenia štadiónov pre druţstvá I., II. triedy  nasledovne: 
 
I. a II. trieda súťaţný ročník 2020/2021: 

• Sociálna budova: drevená, alebo murovaná, v ktorej musí byť samostatná 
šatňa pre rozhodcov, minimálne 2 šatne pre druţstvá dospelých. V prípade 
nesplnenia tejto podmienky nebude areál ihriska spĺňať podmienky               
pre súťaţné stretnutia súťaţí ObFZ. 

• Hracia plocha: upravovaná trávnatá plocha, rovný povrch a pomocná hracia 
plocha, napr. aj vo vedľajšej obci.(schválená ŠTK ObFZ) 

• Rozmery:v súlade s pravidlami futbalu 
      – doporučené rozmery: šírka – 58 aţ 68m,  dĺţka – 100 aţ 105m. 

• Oplotenie hracej plochy: minimálne pevná trubková bariéra (zábradlie).  
Táto trubková bariéra zo strany divákov musí byť  umiestnená minimálne 2 m 
od postrannej čiary   a minimálne 4 m od bránkovej čiary. V prípade,  ţe  za 
niektorou z uvedených čiar sa diváci  nenachádzajú, trubková bariéra nie je 
nutná. 

• Priestor odchodu hráčov a rozhodcov z hracej plochy: musí byť 
zabezpečený tak, aby v ţiadnom prípade nebol moţný kontakt odchádzajúcich 
hráčov a rozhodcov s divákmi, t. z. odchod musí byť zabezpečený plnou 
prípadne prenosnou bariérou. 

• Miestnosť pre DO: musí byť čistá obsahovať stôl, min. 4 stoličky, príslušný 
počet vešiakov na zavesenie šatstva rozhodcov a DZ.  

     Šatne druţstiev: šatne druţstiev musia byť dostatočne priestranné, čisté, bez   
     plesní, so sprchami s teplou vodou na umytie po stretnutí v počte minimálne   
     3 ks. Podlaha sprchy musí byť opatrená z hygienických dôvodov plastovými   
     roštmi.  
• Sociálne zariadenie pre divákov 
• Lavičky náhradníkov: v areáli ihriska musia byť dve kryté z vrchu a od 

divákov nepoškodené lavičky pre náhradníkov, blízko ohrady oddeľujúcej 
hraciu plochu od hľadiska. Čiara technickej zóny musí byť vzdialená               
od postrannej čiary minimálne 1 m. 

• Lavičku pre delegáta (ov), alebo stoličku na mieste z ktorého je výhľad  
na celú hraciu plochu a zabezpečiť mu nerušené pozorovanie stretnutia . 

• FK sú povinné pouţívať reflexnú tabuľu na striedanie hráčov. 
 

b) Spoločné ustanovenia 
 

• Usporiadateľ stretnutia (v zmysle vyţrebovania domáci FK) zodpovedá              
za bezpečnosť dopravného - (ých) prostriedku - ov druţstva hostí ako aj  
delegovaných osôb (zvyčajne autobus, prípadne za ich osobné autá), pre ktorý 
vyhradí pred štadiónom vymedzený priestor, v zmysle čl.56 SP. 

• Všetci usporiadatelia musia byť starší ako 18 rokov. Kaţdý usporiadateľ musí 
mať  oblečenú označenú poradovým číslom rozlišovaciu vestu (reflexnej farby), 
pričom hlavný usporiadateľ je osobitne označený  nápisom Hlavný usporiadateľ              
(v zmysle Zákona č.1/2014 Z. z., o organizovaní verejných športových podujatí). 
Funkcionári hostí môţu mať označenie vestou, alebo „visačkou“, ktoré im 
poskytne bez vyzvania domáci FK pre osoby, ktoré majú právo sedieť na lavičke 
náhradníkov a sú uvedení v zápise o stretnutí (vedúci manaţér, tréner, asistent 
trénera, lekár, masér).  
Usporiadateľská sluţba musí mať taký počet členov, aby bola bezpodmienečne 
schopná  zabezpečiť poriadok a regulárnosť stretnutia 



• Povinnou súčasťou, resp. prílohou ku kaţdému zápisu o stretnutí je zoznam 
usporiadateľskej sluţby, ktorý je HU povinný odovzdať pred stretnutím DZ 
alebo R stretnutia. 
 

c) Povinnosť usporiadajúceho klubu 
 
Usporiadajúci  klub je  povinný zabezpečiť a dodrţiavať vymedzené povinnosti 
v zmysle SP čl. 55 - 56. 
Usporiadajúci  klub je  povinný zabezpečiť  bezpečné uloţenie osobných  vecí  
hráčov,  funkcionárov,  rozhodcov  a  delegátov v šatniach,  ďalej zaistiť  bezpečnosť 
ich dopravných prostriedkov parkujúcich  na  určenom  mieste  v  areáli.                  
Za  spôsobené škody zodpovedá usporiadajúci klub. FK je  povinný zabezpečiť 
odchod rozhodcu z  hracej plochy do kabíny  vhodnou ohradou, aby nemohlo dôjsť 
ku kontaktu s divákmi. Hráčom hosťujúceho druţstva musí byť zabezpečené 
v polčasovej prestávke občerstvenie (minerálka a pod.).  
Usporiadajúci  klub je  povinnýzabezpečiť píšťalku, ţltú a červenú kartu, 
zástavky v zmysle článku SP 56 bod c . 
Ďalej sú domáce FK povinné dodrţiavať ustanovenia platného Zákona č.1/2014        
o organizovaní športových podujatí. 
Práva a povinnosti usporiadateľskej sluţby sú uvedené v SP čl. 57,58.  
 

d) Postup a zostup v súťaţnom ročníku 2020 - 2021 
 
Kritéria postupov a zostupov: 
Ak majú po odohranej súťaţí dve alebo viac druţstiev rovnaký počet bodov, 
rozhoduje o  postupujúcom alebo vypadávajúcom: 

a. vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí 
b. gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí 
c. vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach 

        Ak sú tieto kritéria rovnaké, zohrajú druţstvá kvalifikáciu jednokolovo na neutrálnom   
ihrisku  v zmysle pravidiel UEFA.  
Na určenie priebeţného poradia, resp. v prípadoch, kde sa nerozhoduje o postupe 
platí SP. Poradie druţstiev sa v priebehu súťaţe (a aj v prípade, ţe sa nerozhoduje 
o postupe a zostupe) určí na základe počtu získaných bodov zo všetkých 
odohraných stretnutí. 
V prípade rovnosti bodov sa priebeţné poradie určí nasledovne: 

a. z gólového rozdielu zo všetkých odohraných stretnutí 
b. z vyššieho počtu strelených gólov zo všetkých odohraných stretnutí 
c. z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských 

stretnutiach 
d. z vyššieho počtu remíz na súperových ihriskách 

 
Súťaţe dospelých: 
I. trieda dospelí  
- postup : víťaz I. triedy má zabezpečený priamy postup do V. ligy VsFZ.    
  Ak víťaz nemá záujem o postup, právo  postupu majú ďalšie druţstva v poradí   
  podľa umiestnenia  po skončení súťaţe.  
• zostup : zostupuje posledné  druţstvo umiestnené na poslednom mieste. Okrem 

toho zostup sa  riadi aj počtom zostupujúcich zo súťaţe riadenej VSFZ. 

II. trieda  dospelí  

- postup : víťaz II. triedy má zabezpečený priamy postup do I. triedy.    
  Ak víťaz nemá záujem o postup, právo  postupu majú ďalšie druţstva v poradí   
  podľa umiestnenia  po skončení súťaţe.  



- zostup : posledné muţstvo nevypadáva 
 
Súťaţe mládeţe: 
I. trieda dorast U19 
- postup : víťaz má právo priameho postupu do súťaţe VsFZ 
- zostup : posledné muţstvo nevypadáva 
 
I. trieda – starší ţiaci U15 
- postup : víťaz má právo priameho postupu do súťaţe VsFZ 
- zostup : posledné muţstvo nevypadáva 
 
II. trieda – starší ţiaci U15 
- postup : víťaz nepostupuje 
- zostup : posledné muţstvo nevypadáva 
 
I. trieda – mladší ţiaci U13 a prípravka U11 
- postup : víťaz nepostupuje 
- zostup : posledné muţstvo nevypadáva 
 

e) Rozhodcovia a delegáti zväzu 
 
Nominačné listiny delegovaných osôb súťaţí ObFZ, ktoré pre súťaţný ročník 
2020/2021 schválil VV ObFZ, sú platné len pre tento súťaţný ročník. Po jeho 
ukončení sa ich platnosť končí.  
Rozhodcov a delegátov deleguje na stretnutia KR ObFZ. Úradné správy a oznamy, 
ktorými informuje ObFZ o obsadení, sú určené len pre rozhodcov a delegátov. ObFZ 
si vyhradzuje právo voľby oznámenia delegácie na stretnutia.  
Rozhodcovia sú povinní vytvoriť zápis zo stretnutia v systéme ISSF Zápis o stretnutí, 
pokiaľ je vytvorený v ISSF, kapitáni druţstiev pred stretnutím nepodpisujú(s 
výnimkou poruchy na internetovom pripojení, keď nie je moţné predbeţne uzavrieť 
zápis o stretnutí je povinnosťou vytvoriť zápis o stretnutí v papierovej forme a 
podpísať ho kapitánmi a vedúcimi manaţérmi druţstiev). 
Po stretnutí rozhodca uzavrie zápis v ISSF ihneď, ak neboli porušené futbalové 
normy, kapitáni ani vedúci druţstiev nepodpisujú zápis. V prípade nešportového 
správania divákov, funkcionárov klubov, osôb zúčastnených na hre pred, počas a po 
stretnutí ešte pred uzavretím zápisu o stretnutí v ISSF musí rozhodca tieto 
skutočnosti uviesť vo svojom zápise a podá podnet aj s vyjadrením na 
príslušnú odbornú komisiu cez ISSF v zápise o stretnutí. Ak sa nešportové 
správanie vymenovaných osôb udeje po uzavretí zápisu o stretnutí, rozhodca napíše 
podnet aj s vyjadrením na príslušnú komisiu cez ISSF.  
Príchod delegovaných osôb na stretnutie 45 minút pred UHČ. Pred všetkými 
stretnutiami sa 30 minút pred UHČ vykoná predzápasová porada za prítomnosti 
hlavného usporiadateľa, vedúcich manaţérov druţstiev, rozhodcu stretnutiaa 
delegáta zväzu. Predmetom porady je kontrola farebného odlíšenia hráčov a 
brankárov, kontrola zápisu o stretnutí v ISSF a jeho predbeţné uzavretie a 
organizácia stretnutia - miesto rozcvičenia náhradníkov, rozmiestnenie náhradných 
lôpt, odstránenie nedostatkov na ihrisku.  
Delegáti v súťaţiach ObFZ vyplňujú správy DS a PR v systéme ISSF, a to najneskôr 
do utorka do 14,00 hod. V prípade stretnutia hraného v pracovný deň je delegát 
zväzu povinný vyplniť správu DS a PR v systéme ISSF do 24 hodín po ukončení 
stretnutia, keď je potom prístupná všetkým delegovaným osobám. V prípade 
disciplinárnych priestupkov podliehajúcimi disciplinárnemu konaniu je DS povinný 
vyplniť Oznámenie  o nedostatkoch, a podpísané zainteresovanými zaslať 
doporučene v prvý pracovný deň 1. triedou, resp. elektronickou formou na sekretariát 



ObFZ. Po ukončení stretnutia je DZ povinný oznámiť klubom nedostatky, ktoré zistil 
pred, počas a po ukončení stretnutia, a to na predpísanom tlačive „Oznámenie 
delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí“, ktorých riešenie podlieha 
disciplinárnemu konaniu. Tieto nedostatky musí DZ popísať aj v správe DS. 
FK môţe poţiadať o zmenu  rozhodcov a delegátov počas súťaţného ročníka.  
Ţiadosť o zmenu môţe poţiadať iba toho rozhodcu, ktorý mu rozhodoval 
v predchádzajúcom súťaţnom ročníku. Rozhodcovia sú povinní uzavrieť zápis 
o stretnutí cez ISSF po skončení stretnutia a zápis o stretnutí archivovať  pre 
prípadné  potreby komisii ObFZ. Rozhodcovia a delegáti, ktorí pôsobia v súťaţiach 
ObFZ  nesmú v týchto súťaţiach hrať. 
 
V prípade, ţe sa na stretnutie nedostaví ROZHODCA, alebo nie je vôbec 
delegovaný, domáci klubový, alebo tímový manaţér dokáţe uloţiť a UZAVRIEŤ 
nominácie domácich, ale aj HOSTÍ. Následne sa mu vytvorí zápis o stretnutí, ktorý 
dokáţe vyplniť a PRIEBEŢNE ULOŢIŤ, nie však uzavrieť a schváliť (to dokáţe len 
príslušný správca súťaţe). Táto moţnosť je podmienená ale jednou skutočnosťou, ţe 
správca súťaţe, musí ešte pred uskutočnením takéhoto zápasu POVOLIŤ “zápis pre 
laika”. V prípade, ţe tento proces nefunguje, kontaktujte správcu súťaţe - ten musí 
tento proces spustiť a to kliknutím na príslušnej ČASTI súťaţe: "zápisy pre laikov" 
 

f) Pohár NEXIS FIBERS a.s., a  ObFZ 
 
a. V súťaţnom ročníku 2020 - 2021 sa odohrá  XXXXI. ročník Pohára NEXIS 

FIBERS a.s., a ObFZ Humenné. V súťaţí Pohára NEXIS FIBERS a.s., a ObFZ sa 
zúčastnia povinne FK I. triedy  dospelých, doplnené o druţstva II. triedy. V 1.kole 
pohára odohrá 16 muţstiev. Výhodu domáceho prostredia budú  mať druţstva 
z niţšej súťaţe, alebo druţstva  umiestnené v tabuľke niţšie z predchádzajúceho 
súťaţného ročníka. Do druhého kola bude nasadených 8 najlepších druţstiev 
z umiestnenia v  predošlom súťaţnom ročníku majstrovských súťaţí, svoje 
stretnutia odohrajú na  ihriskách súpera. Tretie kolo výhodu domáceho 
prostredia budú mať druţstvá umiestnené v tabuľke niţšie 
z predchádzajúceho súťaţného ročníka. 

b. Štart v tomto pohári je pre druţstvá prihlásené v súťaţiach ObFZ Humenné - 
povinný. V prípade odhlásenie druţstva - pokuta 50 € , v prípade nenastúpenia 
druţstva - pokuta 100 € 

c. Stretnutia sa hrajú vylučovacím spôsobom formou jedného stretnutia. V prípade 
nerozhodného výsledku o víťazovi rozhodnú kopy na bránu zo značky 
pokutového kopu v zmysle pravidiel UEFA bez predlţovania stretnutia. Pokiaľ 
nestanovuje tento Rozpis inak, platia pre pohárové stretnutia ustanovenia SP 
a ostatných nariadení riadiaceho orgánu. Semifinálové stretnutia sa  hrajú 
dvojkolovo systémom doma vonku a prvé domáce stretnutie odohrá druţstvo 
umiestnené v tabuľke niţšie z predchádzajúceho ročníka. Postup do finále sa 
riadi podľa medzinárodných pravidiel  výsledkov pohárových stretnutí.                 
(v dvojzápasových kolách platia góly na ihriskách  súperov podľa 
medzinárodných pravidiel). V prípade nenastúpenia FK na semifinálové  stretnutie 
alebo nedohranie stretnutia z akéhokoľvek  dôvodu z viny FK bude  semifinálové 
dvojstretnutie ukončené v prospech súpera. 

d. Finálové stretnutie sa  hrá jednokolovo, termín a miesto stretnutia určí VV ObFZ. 
Vo finálovom stretnutí v prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase 
nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu aţ do rozhodnutia. 

e. Ocenenie finalistov a semifinalistov Pohára NEXIS FIBERS a.s., a ObFZ: 
• víťaz Pohára NEXIS FIBERS a.s., a ObFZ Humenné získava putovný 

pohár, trofej a finančnú odmenu  vo výške 300€, 
• finalista získava, pohár a finančnú odmenu vo výške 250€, 



• semifinalista  získava finančnú odmenu vo výške 200€. 
• v prípade, ţe generálny sponzor neposkytne finančné prostriedky odmeny 

sa nevyplácajú. 
f. Vyplatenie odmien je  podmienené účasťou v Superpohári  ObFZ Humenné - 
Memoriál J. ŠKUBU 
g.Domáce FK v pohári Nexis Fibers a ObFZ Humenné– sú povinné zabezpečiť 
videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu. 
 

g) XVII. ročník SUPERPOHÁR ObFZ - MEMORIÁL JOZEFA ŠKUBU 
 
Odohrá sa po skončení súťaţného ročníka 2020/2021 a stretnú sa v ňom: 

• víťaz Pohára Nexis Fibers a.s., a ObFZ Humenné s víťazom I. triedy 
dospelých,   

• v prípade, ţe víťaz Pohára je totoţný s víťazom I. triedy, v Super pohári sa 
stretne víťaz Pohára s druhým druţstvom v I. triede dospelých. 

Víťaz  získa  SUPERPOHÁR – POHÁR JOZEFA ŠKUBU a porazený pohár za účasť. 
V prípade nerozhodného výsledku  v riadnom hracom čase nasledujú kopy na bránu 
zo značky pokutového kopu aţ do rozhodnutia. Miesto stretnutia urči VV ObFZ. 
Štart v tomto pohári je pre vyššie uvedené druţstva povinný.   
 
 

h) Súťaţ  FAIR-PLAY  
 
V  súťaţnom ročníku 2020/2021 je vyhlásená súťaţ slušnosti FAIR-PLAY pre I. triedu 
dospelých. Túto súťaţ vyhodnocujú delegáti zväzu podľa ďalej uvedených kritérií.  
Hodnotenie  FAIR-PLAY je odvodené z hodnotenia UEFA, uplatňovaného v súťaţi 
FAIR-PLAY v rámci Champion - League.  
Vzhľadom na kladné poznatky z tohto hodnotenia boli kritéria prevzaté aj pre 
slovenské súťaţe. 
Kritéria:  
1. Červené a ţlté karty:  
Maximálny počet bodov tohto kritéria je 10 bodov. Z tohto hodnotenia sa odčítavajú 
body za udelené červené a ţlté karty v stretnutí pre jednotlivé druţstvo. Za kaţdú 
udelenú ţltú kartu hráčovi sa druţstvu odpočíta jeden bod Za kaţdú udelenú červenú 
kartu sa druţstvu odrátavajú tri body. Ak je hráč vylúčený po druhej ţltej karte 
druţstvu sa odrátajú tri body na ţlté karty vedúce k vylúčeniu hráča sa neprihliada. 
Ak je hráč vylúčený po udelení ţltej karty a potom priamo nasleduje udelenie 
červenej karty druţstvu sa odrátavajú štyri body za obe udelené karty (jeden plus tri). 
Za udelené karty môţe druţstvo v stretnutí získať aj záporné skóre  
2. Rešpektovanie súpera: 
Vývoj stretnutia môţe mať rôzny charakter. Druţstvá, resp. hráči by mali pri 
akomkoľvek priebehu stretnutia prejavovať vzájomný rešpekt, toleranciu a úctu. V 
ţiadnom prípade by sa nemali uchyľovať pri akomkoľvek priebehu stretnutia k 
vzájomným slovným a fyzickým útokom, odplácaniu zákrokov a vytváraniu 
nervózneho prostredia na hracej ploche. Maximálny počet bodov tohto kritéria je 10 
bodov, minimálny počet je 5 bodov. Hodnotenie tohto kritéria by malo vychádzať z 
pozitívnych postojov hráčov k svojmu súperovi. Hráči musia rešpektovať Pravidlá 
futbalu, Súťaţný poriadok, Rozpis súťaţí a predovšetkým svojho súpera. Pri 
hodnotení sa prihliada na závaţnosť udelených trestov, ale nie na ich počet. 
Pozitívne sa hodnotí pomoc pri zranení a pomoc súperovi. Beţné správanie sa 
hráčov nie je moţné ohodnotiť najvyšším, teda 10 bodovým ohodnotením. Odporúča 
sa ho hodnotiť 8 bodovým hodnotením.  
 
 



3. Rešpektovanie rozhodcu: 
Vývoj stretnutia sa môţe profilovať od ľahkého stretnutia, aţ po stretnutie veľmi 
ťaţké. Druţstvá, hráči vrátane kapitánov druţstiev, by mali prejavovať rozhodcom 
stretnutia úctu, toleranciu a rešpektovať ich rozhodnutia. Uvedený prístup by mali 
zachovať aj v prípade z ich pohľadu sporných, či nesprávnych rozhodnutí rozhodcu. 
Hráči by sa mali zdrţať v súvislosti s rozhodnutiami rozhodcu, resp. signalizácie 
asistentov rozhodcu komentárov, gestikulácií, či prejavov nespokojnosti, mali by sa 
zdrţať akéhokoľvek hodnotenia ich výkonov počas a po stretnutí. Pozitívnym 
ocenením výkonov delegovaných osôb je napríklad podanie ruky a poďakovanie im 
za výkony po ukončení stretnutia. Maximálny počet bodov tohto kritéria je 10 bodov, 
minimálny počet je 5 bodov. Kladný postoj hráča k rozhodnutiam rozhodcu a 
asistentov je pozitívom v tomto kritériu. Od hráčov sa očakáva rešpektovanie 
rozhodnutí rozhodcov. V tomto kritériu je potrebné prihliadnuť na závaţnosť udelenia 
osobných trestov, negatívnych javov ako je podvádzanie a simulovanie hráča a 
podobne. Beţné správanie sa hráčov voči rozhodcovi nie je moţné ohodnotiť 
najvyšším, teda 10 bodovým ohodnotením. Odporúča sa ho hodnotiť 8 bodovým 
hodnotením.  
4. Správanie sa členov realizačných tímov a funkcionárov: 
Maximálny počet bodov tohto kritéria je 10 bodov minimálny počet je 5 bodov. Toto 
kritérium má svoje pozitívne a negatívne aspekty. Medzi predstaviteľov klubov 
zaraďujeme funkcionárov a majiteľov klubov, vedúcich druţstiev, trénerov, asistentov 
trénerov, lekárov, masérov, fyzioterapeutov, zástupcov klubov a usporiadateľov 
stretnutí. V pozitívnom aspekte sa predstavitelia klubov správajú slušne, spoločensky 
a športovo. Vplývajú na hráčov, aby bojovali v duchu pravidiel a rešpektovali 
rozhodnutia rozhodcov. V hre a súťaţení pouţívajú len dovolené športové, technické, 
taktické a morálne dovolené prostriedky, postupy, taktiky a správanie. V negatívnom 
aspekte dochádza k rôznym ohrozeniam účastníkov hry, slovným uráţkam, 
neverbálnym vyjadreniam, fyzickému napádaniu, provokáciám, teatrálnym výstupom 
predstaviteľov klubov, nerešpektovaniu výkonu rozhodcov, uráţkam súpera, divákov, 
delegovaných osôb a podobne. Takéto správanie nie je v súlade s očakávaním, a je 
odsúdeniahodné. Beţné správanie sa predstaviteľov klubov nie je moţné ohodnotiť 
najvyšším 10 bodovým ohodnotením. Odporúča sa ho hodnotiť 8 bodovým 
hodnotením.  
5. Správanie sa obecenstva: 
Maximálny počet bodov tohto kritéria je 10 bodov minimálny počet je 0 bodov. 
Obecenstvo na futbalovom štadióne tvorí významný prvok stretnutia. Podpora 
fanúšikov pre hráčov je ţiadaná a tvorí kulisu stretnutia. Hodnotiť toto kritérium je 
moţné len ak sa na stretnutí zúčastňuje rozhodujúci počet divákov prítomných na 
stretnutí, ktorí podstatne ovplyvnia atmosféru na stretnutí. Správanie divákov je 
moţné rozdeliť do niekoľkých skupín. Medzi ne patrí napríklad: V pozitívnom aspekte 
správania sa obecenstva s podporou fanúšikov, s pouţívaním pozitívnej 
choreografie, povzbudzovaním druţstva, slušným pokrikom, spievaním, 
rešpektovaním rozhodnutí rozhodcu, ocenením výkonu súpera, čo v konečnom 
dôsledku vytvára priateľskú atmosféru na štadióne. Pozitívom v správaní divákov je 
aj pouţívanie zaujímavých transparentov a pútačov. V negatívnom aspekte 
správania sa obecenstva sa prejavujú reakcie fanúšikov na výkon hráčov, 
rozhodnutia rozhodcov, na fanúšikov súpera uráţkami, nadávkami na adresu hráčov, 
rozhodcov, funkcionárov, a podobne. Vyuţívaním rôznych foriem zastrašovania, 
nedovoleným pouţívaním pyrotechniky, uráţlivých transparentov a pútačov, 
vyvolávanie konfliktov a bitiek, ako aj iných negatívnych javov počas stretnutia. V 
prípade obzvlášť hrubého nešportového správania sa divákov je moţné hodnotenie 
upraviť aţ do nulovej hodnoty. Hodnotiteľ povinný túto skutočnosť zdôvodniť vo 
svojej správe. Toto kritérium sa nehodnotí u druţstva, ak sa na stretnutí nezúčastní 



primeraný počet fanúšikov tohto druţstva. Primeraným počtom fanúšikov klubu je 
skupina, ktorá podstatne ovplyvní atmosféru na stretnutí.  
6. Celkové hodnotenie: 
V celkovom hodnotení je moţné prideliť druţstvu maximálne 50 bodov. V prípade 
nehodnotenia oblasti 5, maximálne 40 bodov. V takom prípade sa do príslušnej 
kolónky nevpisuje ţiadna číslica, ani znak. Po ukončení hodnotenia sa vykoná súčet 
pridelených bodov a vydelí sa počtom hodnotených oblastí. Príklad výpočtu 
priemerného výsledku: a) plný počet 50 bodov: dosiahnutý súčet bodov je napr. 38. 
Výpočet : 38 x 10 = 380 : 50 = 7,60 bodov. b) zníţený počet bodov bez hodnotenej 
oblasti 5: dosiahnutý súčet bodov je napr. 27. Výpočet : 27 x 10 = 270 : 40 = 6,75 
bodov. Výsledok hodnotenia sa uvádza na dve desatinné čísla. 28 Hodnotenie Fair 
play v ISSF prebieha automaticky. V prvej hodnotenej oblasti ponúka tabuľka 
mínusovú poloţku hodnotenia, ktorá sa zapíše odčítaním tejto hodnoty od čísla 10. 
Výsledok hodnotiteľ zapíše do príslušnej kolónky.  
7. Povšimnutie hodné individuálne prípady: 
V prípadoch zistenia povšimnutia hodných prípadov, ktorými sú výrazné pozitívne 
prípady pomoci si navzájom, pomoci súperovi, záchrana ţivota, rytierske správanie 
sa, priznanie pochybení a nepostrehnutých skutočností, ako aj vysoko pozitívne 
správanie sa jednotlivcov ako aj kolektívov sa uvádza v správe delegáta do príslušnej 
poloţky správy. 
 

i) Tituly a ceny 
 
Víťaz kaţdej  súťaţe  v ročníku 2020/ 2021  získa titul Víťaza príslušnej skupiny, 
diplom a pohár. 
 

j) Zasadnutia odborných komisií ObFZ 

a) Zasadnutia komisií ObFZ sa budú konať takto:  
ŠTK ObFZ štvrtok  o 15,30 hod. 
DK   ObFZ štvrtok  o 16,00 hod. 
KR   ObFZ štvrtok o 16,30 hod.           

 
b) V prípade pozvania zástupcu FK na zasadnutia odborných komisii sú povinní   
zúčastňovať sa iba  štatutárni zástupcovia uvedení  v ISSF a pozvaní menovite resp. 
funkčne. Nedostavenie sa pozvaných  zástupcov FK  na zasadnutie odbornej komisie 
bez ospravedlnenie podaného cez   systém ISSF bude mať disciplinárny postih.  
 
    Úradné správy ObFZ, rozhodnutia odborných komisií a delegácie R a DZ budú    
    uverejňované na webovej stránke ObFZ (www.obfzhumenne.sk). 
 
 

28. Záverečné ustanovenie 

 
Rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného súťaţného poriadku, a je záväzný pre  
riadiaci zväz aj futbalové kluby v oblastných futbalových súťaţiach. Výklad k tomuto 
rozpisu prislúcha  ŠTK ObFZ HUMENNÉ. Táto publikácia je chránená autorským 
zákonom a medzinárodnými dohodami o autorských právach. Nepovolené 
kopírovanie alebo rozširovanie týchto publikácií či ich častí je bez súhlasu ObFZ 
Humenné trestné!  
Prioritná ÚS ObFZ Humenné je na webovej stránke ObFZ Humenné. 
 

 
    Peter Jenčura v. r         Ing. Pavol Dzido v. r.       Mgr. Ladislav Mochnacký v. r. 
     predseda ObFZ               predseda ŠTK                           sekretár ObFZ 

http://www.obfzhumenne.sk/


 
PRAVIDLÁ PRE II. TRIEDA ŢIACI U15 „MALÝ FUTBAL „ 

 
1. Súťaţe ţiackeho minifutbalu sa organizujú  z dôvodu zapojenia 
čo najväčšieho počtu mládeţe do oblastných futbalových súťaţí najmä v obciach s 
malým počtom detí v ţiackom. 
2. Hrá sa na platný elektronický registračný preukaz overiteľný v ISSF, zároveň sú 
hráči povinní nosiť so sebou na stretnutia aj preukaz poistenca, (OP). 
3. Pred kaţdým stretnutím mládeţe (ţiakov, dorastu) sa nariaďuje vykonať 
konfrontácia hráčov podľa SP (za konfrontáciu zodpovedá vedúci muţstva a 
rozhodca). 
4. Platia všeobecne platné pravidlá futbalu, s niekoľkými zmenami, ktoré súvisia so 
zvláštnymi podmienkami v "minifutbale" 
Hracia plocha: vzor viď náčrt - pre jednoduchú úpravu hracej plochy na malý futbal, 
hracia plocha je upravená polovica normálneho ihriska, kde postranné čiary, sú 
stredová čiara a predĺţená čiara pokutového územia 
m (u menších HP 3x2m), bránky sú o rozmeroch 5x2m. 
5.Druţstvo tvorí 5 hráčov v poli + brankár a min 1 náhradník. 
Medzi týmito hráčmi môţe prichádzať kedykoľvek k striedaniu. 
Spätný návrat do hry je povolený. Minimálny počet hráčov druţstva na hracej ploche 
je 1 brankár a 4 hráči.  
6. Po vylúčení hráča hrá druţstvo 4 min. oslabené, po tomto čase môţe druţstvo na 
pokyn rozhodcu doplniť počet hráčov.  
7. Hracia doba je ţiaci 2x30 min. + 10 min. prestávka. 
8. Pravidlo „hráč v postavení mimo hry“ neplatí. 
9. Brankár môţe chytať do rúk len v brankárovom území, po výkope na polovicu 
hracej plochy súpera sa spoluhráč nesmie dotknúť lopty ako prvý, ak sa aj lopty 
dotkne, tak súper zahráva NVK z polovice HP. 
10. Pri voľnom kope sú hráči súpera najmenej 5 m od miesta priestupku (lopty). 
11. Hrá sa s loptou veľkosti 5 
12. V kategórií  II trieda ţiakov U15 štartujú hráči narodení od 1.1.2006 a mladší 
s podmienkou dovŕšenia 10 rokov.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PRAVIDLÁ PRE I. TRIEDA MLADŠÍ  ŢIACI  U13 , PRÍPRAVKA U11 
„MALÝ FUTBAL „ 

 
1. Súťaţe ţiackeho minifutbalu sa organizujú  z dôvodu zapojenia 
čo najväčšieho počtu mládeţe do oblastných futbalových súťaţí najmä v obciach s 
malým počtom detí v ţiackom  
2. Hrá sa na platný elektronický registračný preukaz overiteľný v ISSF, zároveň sú 
hráči povinní nosiť so sebou na stretnutia aj preukaz poistenca, (iný osobný doklad) 
3. Pred kaţdým stretnutím mládeţe (ţiakov, dorastu) sa nariaďuje vykonať 
konfrontácia hráčov podľa SP (za konfrontáciu zodpovedá vedúci muţstva a 
rozhodca). 
4. Platia všeobecne platné pravidlá futbalu, s niekoľkými zmenami, ktoré súvisia so 
zvláštnymi podmienkami v "minifutbale" 
Hracia plocha: vzor viď náčrt - pre jednoduchú úpravu hracej plochy na malý futbal, 
hracia plocha je upravená polovica normálneho ihriska, kde postranné čiary, sú 
stredová čiara a predĺţená čiara pokutového územia 
m (u menších HP 3x2m), bránky sú o rozmeroch 5x2m. 
5.Druţstvo tvorí 5 hráčov v poli + brankár a min 1 náhradník. 
Medzi týmito hráčmi môţe prichádzať kedykoľvek k striedaniu. 
Spätný návrat do hry je povolený. Minimálny počet hráčov druţstva na hracej ploche 
je 1 brankár a 4 hráči.  
6. Po vylúčení hráča hrá druţstvo 4 min. oslabené, po tomto čase môţe druţstvo na 
pokyn rozhodcu doplniť počet hráčov.  
7. Hracia doba je ţiaci  pri 3 druţstvách 2x20 min.+ 5 min. prestávka, pri 4 
druţstvách 2x15 min. + 5 min. prestávka. 
8. Pravidlo „hráč v postavení mimo hry“ neplatí. 
9. Brankár môţe chytať do rúk len v brankárovom území, po výkope na polovicu 
hracej plochy súpera sa spoluhráč nesmie dotknúť lopty ako prvý, ak sa aj lopty 
dotkne, tak súper zahráva NVK z polovice HP. 
10. Pri voľnom kope sú hráči súpera najmenej 5 m od miesta priestupku (lopty). 
11. Hrá sa s loptou veľkosti 4 
12. Hrá sa turnajovým spôsobom kaţdý s kaţdým 
13.V nadstavbe sa odohrá finálový turnaj (víťazi skupín) 
14. V kategórií Mladší ţiaci U13 – povolený štart hráčov narodených po 1.1.2008 
a mladší (ročníky 2008, 2009, 2010,2011) 
15. V kategórií Prípravka U11 - povolený štart hráčov narodených po 1.1.2010 
a mladší (ročníky 2010, 2011, 2012, 2013) 
16.Stretnutia rozhodujú rozhodcovia laici (po dohode druţstiev)17. FK sú povinný 

pred turnajom „nahodiť“ v ISSF nominácie hráčov do zápisu o stretnutína kaţdé 

stretnutie v turnaji.18. Druţstvo v zápise uvedené ako domáci sú povinný vyplniť v 

ISSF zápis pre laika (v I SSF v zápise o stretnutí v dolnej časti vpravo prepnúť „zápis 

pre laikov“), po skončení stretnutia vypísať strelcov gólov, povinné údaje a zápis 

priebeţne uloţiť 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 


