
ÚRADNÁ SPRÁVA č. 06-2021/2022 zo dňa 12.08.2021 - ObFZ Žiar nad Hronom

Neuhradené faktúry ku dňu 12.08.2021: FK Vyhne, TJ Družstevník Janova Lehota, TJ Družstevník
Pitelová, TJ Partizán Župkov - pozastavená matričná činnosť do uhradenia pohľadávok.
V prípade nezdokladovania úhrady do najbližšieho MFS budú uvedené FK riešené v zmysle SP čl.
83/a (“Riadiaci orgán súťaže odpočíta tri body družstvu klubu najvyššej súťaže najvyššej vekovej
kategórie za každé stretnutie, ktoré odohrá počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom.”).

DÔLEŽITÉ: Usmernenie SFZ k spusteniu súťažného ročníka 2021/2022

I. Výkonný výbor (predseda Ján Matonok):
1. VV ObFZ Žiar nad Hronom, na svojom zasadnutí dňa 09.08.2021, okrem iného:

a) odstúpil DK TJ Sokol Trnavá Hora, za oneskorene podanú prihlášku do VII Mirage ligy
2021/2022,

b) schválil dotácie na mládežnícke turnaje v regióne (turnaj prípraviek Vyhne, turnaj žiakov Veľká
Lehota, turnaj žiakov Zlatý futbal 2021).

II. Športovo-technická komisia (predseda Roman Košta):
1. Dôrazne žiada FK VII. ligy, aby zvážili zmenu HČ svojich domácich MFS na čas mimo ÚHČ
dospelých (vhodné termíny: SO, NE dopoludnia, resp. NE 210 min. pred ÚHČ dosp.).
2. Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia:

a) 5. kolo VI. Mirage ligy, MFK Žarnovica “B” - OŠK Hodruša-Hámre, dňa 01.09.2021 (streda -
štátny sviatok) o 16:00 hod. (SP čl. 37/2),

b) 5. kolo VI. Mirage ligy, TJ Lovča - TJ Družstevník Lovčica-Trubín, dňa 28.08.2021 (sobota) o
16:00 hod. (SP čl. 36/1),

c) 4. kolo VII. Mirage ligy, ŠK Jastrabá - TJ Prestavlky, na ihrisku v Ihráči (schválená alternatívna
HP pre domáce MFS ŠK Jastrabá).
3. Zamieta žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia:

a) 4. kolo VI. Mirage ligy, OFK Štart Prenčov - TJ Sokol Tekovská Breznica (nesúlad s RS čl. VI/7/a
- MFS sa zásadne predohrávajú. V prípade vzájomnej dohody FK je možná aj dohrávka, avšak najneskôr do
14 dní od pôvodného termínu MFS, v zmysle RS čl. VI/8).

III. Komisia mládeže (predseda Martin Fungáč):
1. Zaradenie družstiev prípraviek U11 a pridelené čísla v súťažnom ročníku 2021/2022:
Sportika Miniliga U11:
01. FK Sitno Banská Štiavnica
02. MFK Nová Baňa ŠT 16:30
03. OŠK Brehy
04. FK Pohronie
05. MFK Žarnovica “A”
06. TJ Partizán Župkov
07. TJ Družstevník Lovčica-Trubín
08. OFK Hliník nad Hronom
09. TJ Lovča
10. FK Vyhne
11. OŠK Hodruša-Hámre ŠT 16:00
12. MFK Žarnovica “B”
Termíny jesennej časti:
26.08.2021 (štvrtok): 1. kolo
02.09.2021 (štvrtok): 2. kolo
07.09.2021 (utorok): vložené 10. kolo

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-ziar-nad-hronom/spravy/usmernenie-sfz-k-spusteniu-sutazneho-rocnika-20212022/


09.09.2021 (štvrtok): 3. kolo
16.09.2021 (štvrtok): 4. kolo
21.09.2021 (utorok): vložené 11. kolo
23.09.2021 (štvrtok): 5. kolo
30.09.2021 (štvrtok): 6. kolo
07.10.2021 (štvrtok): 7. kolo
14.10.2021 (štvrtok): 8. kolo
21.10.2021 (štvrtok): 9. kolo
Súťaž je vyžrebovaná v ISSF a na https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-ziar-nad-hronom/s/3518/.
2. Zaradené FK do Sportika Miniligy U9: MFK Žarnovica, MFK Nová Baňa, OŠK Hodruša-Hámre,
OŠK Brehy, FK Sitno Banská Štiavnica
Začiatok súťaže: 01.09.2021 (streda)
Hrací systém súťaže bude zverejnený v ÚS č. 7.

IV. Disciplinárna komisia (predsedníčka Karina Paulíková):
1. Vladimír Cibiri 1339751, TJ Partizán Veľká Lehota, ČK po 2xŽK, 1S “N”, podľa čl. 37/3 DP, od
12.08.2021.

V. Komisia rozhodcov (predseda Zdenko Ivan):
1. Oznamuje R, že termín fyzických previerok je 15.09.2021 na mestskom futbalovom štadióne v Žiari nad
Hronom.
2. Žiada všetkých R o aktualizáciu ospravedlnení (soboty, pracovné dni). Zároveň upozorňuje, že
ospravedlnenia je potrebné zasielať min. 10 dní vopred. Ospravedlnenia zasielajte na e-mail:
delegovanie@gmail.com
3. Oznamuje záujemcom o vykonávanie funkcie rozhodcu, že sa môžu prihlásiť formou e-mailu na adresu
delegovanie@gmail.com (min. vek je 15 rokov).
4. Oznamuje klubom, že povinnosť uzatvárať zmluvy s R majú iba kluby 6. ligy. Zároveň upozorňuje kluby
6. ligy, že zmluvy musia uzatvoriť iba s rozhodcami na nominačnej listine ObFZ (viď Rozpis súťaží) v
termíne do 31.8.2021. Nominačná listina pre súťažný ročník 2021/2022 je zverejnená TU. Zmluvy je
potrebné zaslať na e-mail delegovanie@gmail.com

VI. Trénersko-metodická komisia (predseda Milan Nemec):
KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:
TÚ SFZ - oddelenie vzdelávania trénerov pripravil Konferenciu trénerov SFZ 2020 a ďalšie semináre
dištančnou formou - formou webinárov. Podrobné informácie TU.

VII. Úsek riadenia súťaží a ISSF (správca Tomáš Gemza):
1. Upozorňujeme:

a) na vekové kategórie mládeže platné pre súťažný ročník 2021/2022:
U19: ročník narodenia 2003
U17: ročník narodenia 2005
U15: ročník narodenia 2007
U13: ročník narodenia 2009
U12: ročník narodenia 2010
U11: ročník narodenia 2011
U10: ročník narodenia 2012
U9: ročník narodenia 2013
U6: ročník narodenia 2016

b) na vekové kategórie jednotlivých súťaží ObFZ platné pre súťažný ročník 2021/2022:
- súťaže mužov: muži v kategórii od R16 (dovŕšený vek 16 rokov) vyššie
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- súťaž U15: chlapci od U10 do U15, dievčatá od U11 do U15
- súťaž U11: chlapci od U6 do U11, dievčatá od U6 do U13
- súťaž U9: chlapci od U6 do U9, dievčatá od U6 do U11

VIII. Správy sekretariátu a matriky (sekretár a matrikár Tomáš Gemza):
1. Upozorňujeme:

a) ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie ERP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti
predchádzajúceho ERP, nahrávali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné
miesto ObFZ žiadosť zamietne,

b) futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu
klubu, je potrebné zaslať emailom krátku žiadosť (na adresu: obfzzh@futbalsfz.sk) a v prílohe (sken)
zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu -
potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra
je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne, po potvrdení
štatutárom FK, odoslať na Matriku SFZ.

Letné registračné obdobie:
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestupy,
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - prestupy s
obmedzením,
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia) - prestupy zo
zahraničia (rieši výlučne matrika SFZ).
Preregistrácia podľa čl. 15 RaPP:
a) trvalá (čl. 15/5) - od 16.07. do 30.04.
b) dočasná (čl. 15/6) - od 01.07. do 30.04.
Podmienky preregistrácie sú presne definované v RaPP čl. 15/5-8.

Aktuálne platné záväzné poriadky SFZ:
Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 01.07.2021):
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-final-06_2021.pdf
Registračný a prestupový poriadok  (úplné znenie platné od 08.06.2021):
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsol
idovane-znenie.pdf
Disciplinárny poriadok (úplné znenie účinné od 01.07.2021):
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021---konsolidovane-znenie
.pdf

Pravidlá futbalu platné od 01.07.2021

Rozpis súťaží 2021/2022

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ
Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva:
https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu
Kontakt v prípade potreby aktivovania osobného účtu: tomas.gemza@futbalsfz.sk
Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

Kompletná a pre všetky v Úradnej správe (ďalej ÚS) uvádzané osoby a subjekty záväzná, je jedine ÚS ObFZ
Žiar nad Hronom, zverejňovaná na stránke https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-ziar-nad-hronom/. ÚS ObFZ
Žiar nad Hronom, uverejnená v akomkoľvek inom médiu, má informatívny charakter a nemusí obsahovať
všetky informácie.
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