
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 10/2020-2021 

 

zo dňa 01.10.2020 

 

 
 

ObFZ nariaďuje všetkým klubom a delegovaným osobám, aby pri zápasoch dodržiavali 

USMERNENIE ObFZ ROŽŇAVA K AKTUÁLNYM OPATRENIAM ÚVZ V 

SÚVISLOSTI S USPORADÚVANÍM HROMADNÝCH ŠPORTOVÝCH 

PODUJATÍ S PLATNOSŤOU OD 01.10.2020, ktorý bol zverejnený na stránke ObFZ 

Rožňava. 

 

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-roznava/spravy/usmernenie-obfz-roznava-k-

aktualnym-opatreniam-uvz-v-suvislosti-s-usporaduvanim-hromadnych-sportovych-

podujati-s-platnostou-od-01102020/ 

 

ŠTK VsFZ zorganizuje v spolupráci s KSK “ Krajskú futbalovú ligu - Zimný pohár 

predsedu KSK, v mesiacoch január až do 13.3.  2021. Záujemcovia sa môžu prihlasovať 

v systéme ISSF podaním prihlášky odteraz do 31.10.2021. 

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky 8. kola 6. ligy dospelých 

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

 

ŠTK schvaľuje výsledky 7. kola 7. ligy dospelých 

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-roznava/s/3413/ 

 

ŠTK schvaľuje výsledky 4. kola 3. ligy žiaci 

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-roznava/s/3415/  

 

ŠTK schvaľuje výsledky 4. kola Prípravky U11 

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

 

 

ŠTK berie podnet TJ Družba Čoltovo zo zápasu Krh. Podhradie B - Čoltovo za 

neopodstatnený + 10€ (Čoltovo). 

 

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby, ktorých družstvá štartujú v súťaži prípraviek, že 

preložené zápasy sa musia odohrať ešte v jesennej časti súťaže. 

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-roznava/spravy/usmernenie-obfz-roznava-k-aktualnym-opatreniam-uvz-v-suvislosti-s-usporaduvanim-hromadnych-sportovych-podujati-s-platnostou-od-01102020/
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https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-roznava/spravy/usmernenie-obfz-roznava-k-aktualnym-opatreniam-uvz-v-suvislosti-s-usporaduvanim-hromadnych-sportovych-podujati-s-platnostou-od-01102020/
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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 25 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. 

 

 

 

DK-17 Zastavenie činnosti za ČK na 1 zápas nepodmienečne podľa čl. 37/3: 

Ján Gulykáš 1246644 + 10€ (Krh. Podhradie). 

 

DK-18 mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: 

Jozef Rencsok 1145765 + 10€ (Drnava) + 2 týždne do 30.06.2021 

 

 

 

KR – zmeny v obsadení 

 

6. liga dospelí:  

D. Ves – V. Slaná     AR1 L. Gyenes za Lörincza 

 

7. liga dospelí:  

Rudná - Čoltovo     AR2 Šofranko za Lörincza 

 

3. liga žiaci:  

Hrhov – Rožňava B    R Ďuríček za Molnára 

Krh. Podhradie – Plešivec   R Šimčák za L. Gyenesa 

 

 

 

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. 

mailto:ladislav.david76@gmail.com

