
 

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 7/2020-2021 
 

zo dňa 10.09.2020 
 

 
 

 
ObFZ nariaďuje všetkým klubom, aby pri zápasoch dodržiavali Manuál stretnutí pre 

Covid 19 pre SR 2020-2021, ktorý bol zverejnený na stránke ObFZ Rožňava. 
 
ObFZ informuje všetky kluby 6. a 7. ligy dospelých, že hráči mladší ako 18 rokov 

môžu štartovať v kategórii dospelých len s platným ostaršením od športového lekára 
(nie od obvodného). 

 
 

 
ŠTK schvaľuje výsledky 5. kola 6. ligy dospelých 

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-roznava/s/3414/ 
 

ŠTK schvaľuje výsledky 4. kola 7. ligy dospelých 
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-roznava/s/3413/ 

 
ŠTK schvaľuje výsledky 1. kola 3. ligy žiaci 
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-roznava/s/3415/  

 
ŠTK schvaľuje výsledky 1. kola Prípravky U11 

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-roznava/s/3411/  
 

 
ŠTK po vykonanej kontrole povoľuje klubu TJ Družba Čoltovo podmienečne do konca 

jesennej časti súťaže využívať domáci štadión na futbalové zápasy v 7.lige.  
 

ŠTK oznamuje že TJ Družba Čoltovo hrá svoje domáce zápasy na svojom štadióne v 
Čoltove v nedeľu 3 hod pred UHČ. 

 
ŠTK žiada všetkých rozhodcov a delegátov aby akékoľvek nedostatky na futbalových 

štadiónoch popísali v správach delegátov a rozhodcov. 
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ŠTK usmernenie k súťaží prípraviek: 

- Súťaž štartuje 1. kolom 4.9.2020. 
- Štartujú hráči narodení 1.1.2010 a mladší. 

- Minimálny počet hráčov v zápase je 7 (6 hráčov v poli a 1 brankár). 
- Hrací čas 2 x 20 minút. 

- Rozmery ihriska podľa súťažného poriadku SFZ. 
- Pred každým zápasom musia byť nahodené súpisky družstiev. 

- Po skončení zápasu musí domáce družstvo odoslať výsledok, strelcov gólov, 
žk, čk, fotodokumentáciu zo zápasu (minimálne 3 fotografie) e-mailom na 
sekretariát ObFZ (ladislav.david76@gmail.com) najneskôr do najbližšieho 

pondelka. 
- Kluby sa môžu dohodnúť na inom hracom dátume a čase najneskôr týždeň 

pred zápasom cez ISSF. 
- Nedodržanie usmernenia pod disciplinárnymi následkami. 

 
 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 7. kola 3. ligy žiaci 
Rožňava - Bemifo 17. 10. 2019 o 10:00. 

 
ŠTK berie na vedomie odstúpenie OFK V. Slaná zo súťaže prípraviek U11. Do 

pozornosti DK. 
 
ŠTK berie na vedomie odstúpenie OTJ Honce zo súťaže prípraviek U11. Do pozornosti 

DK. 
 

 
 

DK-4 Zastavenie činnosti za ČK na 5 týždňov nepodmienečne podľa čl. 47/2b: 
Jozef Rencsok 1145765 + 10€ (Drnava). 

 
DK-5 Zastavenie činnosti za ČK na 1 zápas nepodmienečne podľa čl. 37/3: 

Jakub Rochl 1245004 + 10€ (R. Bystré). 
 

DK-6 Zastavenie činnosti za ČK na 1 zápas nepodmienečne podľa čl. 37/3: 
Attila Baláž 1201903 + 10€ (Plešivec). 

 
DK-7 Trestá TJ Tatran Betliar finančnou pokutou 50€ za HNS funkcionárov v zápase 5. 
kola 6. ligy dospelých podľa čl. 48/2b + 10€ 

 
DK-8 Zákaz výkonu všetkých funkcií na 4 týždne podľa čl. 48/2b: 

Gejza Čižmár + 10€ (Betliar). 
 

DK-9 Trestá finančnou pokutou 500€ OFK V. Slaná za odstúpenie zo súťaže prípraviek 
U11. 

 
DK-10 Trestá finančnou pokutou 500€ OTJ Honce za odstúpenie zo súťaže 

prípraviek U11. 
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KR – zmeny v obsadení 

 
6. liga dospelí:  

Dobšiná – Hrhov     HR Poťmák za Uharčeka 
Pača – Drnava     HR Molnár za Gálika 

G. Hôrka – R. Bystré   HR Gálik za Molnára, AR Ráši za Ďuríčeka 
 

7. liga dospelí:  
Čoltovo – G. Poloma    HR Gálik, AR1 Šimčák, AR2 Šofranko 
 

 
KR (ZMENA) oznamuje, že žiadosti o nedelegovanie a zmeny R a DZ musia byť 

nahlásené najneskôr do piatku predchádzajúceho týždňa. Po tomto termíne budú 
všetky žiadosti spoplatnené. 


