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Športovo technická komisia 

Oznamy: 

a)  K 13.7.2016 evidujeme neuhradenie štartovného klubov – Borovce, Pavlice, Kátlovce, Prašník, 
Šípkové, Banka, Moravany, Smolenice, Lovčice, Piešťany, Dvorníky, Malženice (ž). V prípade, že ste 
medzičasom štartovné neuhradili, stanovenú sumu je potrebné obratom uhradiť  na č. účtu SK54 
0900 0000 0048 280005. 

b) Žiadosti o zmenu ÚHČ zasielajte výhradne prostredníctvom ISSF – elektronická podateľňa – 
zaevidovanie na komisiu - komisia ŠTK.   

Ak ide o zmenu len konkrétneho zápasu, podnet podávajte priamo z detailu tohto stretnutia.  

Žiadosti  na zmenu ÚHČ, ktoré si kluby uviedli v elektronickej prihláške ŠTK eviduje a nie potrebné ju 
znovu zadávať cez ISSF. 

Žiadosti  zaslané u dospelých  do 27. 7.,  u mládeže  do 10.8. 2016, budú vybavené bez poplatku.  

c) Upozorňujeme kluby na dodržanie termínu 1. splátky zálohového vkladu na náhrady R/DS - do 

31.7.2016. Na uvedenú platbu Vám bude zaslaná faktúra.  

Na základe požiadaviek niektorých klubov  dostanete i faktúru za platbu štartovného.  

d) ŠTK oznamuje, že k 13. 7. 2016 ISSF eviduje nasledovných  neplatičov za neuhradenie zbernej  
faktúry (dátum splatnosti bol 11. 7.): Borovce, Brestovany, Modranka, Dechtice, H. Otrokovce, 
Kľačany, Borová, Opoj,.  
  
VII. liga - SWAN: 

Jaslovské  Bohunice „B“ –  domáce stretnutia v nedeľu v ÚHČ. 

Boleráz „B“ - domáce stretnutia  v sobotu v ÚHČ. 

13. kolo B. Kostol – J. Bohunice „B“ -  v sobotu 29.10. v ÚHČ. 

 

VIII. liga - SELECT: 

Slávia Trnava - domáce stretnutia  v nedeľu o 10:30 hod. 

Modranka - domáce stretnutia  v nedeľu o 10:30 hod. 

Malženice „B“ - domáce stretnutia  v sobotu v ÚHČ. 

U-0001 
4. kolo Buková - Dolné Dubové, v nedeľu 14. 8.  v opačnom poradí  na ihrisku D. Dubové v ÚHČ 
(dohoda klubov). 

9. kolo Buková - Slávia Trnava,  v sobotu 15. 10.  v ÚHČ. 

 

VIII. liga – MEVA SOX: 

7. kolo Šterusy – Žlkovce, zmena poradia, v nedeľu 18.9.2016 v ÚHČ na ihrisku Žlkovce (dohoda 

klubov). 

 

VI. liga sk. „A“  – dorast: 

Modranka - domáce stretnutia  v sobotu o 14:00 hod. 

Voderady - domáce stretnutia  v sobotu v ÚHČ dospelých. 
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VI. liga sk. „B“ – dorast: 
U-0002 
FC Horses/Siladice -  domáce stretnutia  v sobotu  v ÚHČ dospelých, ihrisko Siladice.   

V. Kostoľany - domáce stretnutia  v sobotu v ÚHČ dospelých. 

Trakovice – domáce stretnutia  v sobotu v ÚHČ dorastu. 

Bojničky - domáce stretnutia  v sobotu v ÚHČ dorastu, okrem 8. kolo (Chtelnica) o 9:30 hod. 

Drahovce - domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ dospelých. 

 
IV. liga – žiaci: 
U-0003 
FC Horses/Siladice -  domáce  stretnutia  v nedeľu 2 hod. pred ÚHČ dospelých,  ihrisko Siladice.   

Modranka - domáce stretnutia  v sobotu o 12:00 hod. 

Smolenice - domáce  stretnutia  v nedeľu v ÚHČ dorastu, okrem  7. kolo  (Krakovany) a 11. kolo  
(Zavar)  v sobotu ÚHČ dorastu. 

Trakovice/Malženice – domáce stretnutia  v nedeľu  v ÚHČ dorastu. 

SFC Kopánka - domáce stretnutia  v sobotu o 16:00 hod., okrem 11. kolo (D. Krupá)  o 15:00 hod. 

Boleráz -  domáce stretnutia  v sobotu  2 hod. pred ÚHČ dospelých .  

 
V. liga sk. „A“ – žiaci: 
U-0004 
Špačince - v nedeľu 2 hod. pred ÚHČ dospelých, okrem 9. kolo (Kátlovce) a 11. kolo  (Zvončín) v 

sobotu  v  ÚHČ dospelých. 

Kátlovce –  domáce stretnutia  v nedeľu v ÚHČ dorastu. 

 

V. liga sk. „B“ – žiaci: 
Upozorňujeme kluby pôsobiace v súťaži, že bolo vykonané prelosovanie súťaže. V súťaži bude pôsobiť 
13 družstiev, družstvám boli priradené nové čísla, ktoré boli prispôsobené pôvodným. Aktuálne 
vylosovanie stretnutí nájdete na stránke „futbalnet“.  Oproti pôvodnej termínovej listine pribudnú 
12. a 13. kolo, ktoré sa odohrajú 1. 9. resp.15. 9. 2016.  

Veselé – za nedodržanie čl. 39 SPF (nesprávne prihlásenie družstva žiaci/prípravka) odstupujeme na 
DK s návrhom pokuty 20 €.  

Madunice -  domáce stretnutia  v nedeľu 2 hod. pred  ÚHČ dospelých, okrem  8. kolo (Dechtice) 
v sobotu 2 hod. pred  ÚHČ dospelých.   

Drahovce - domáce stretnutia  v nedeľu v ÚHČ dorastu. 

Veselé - domáce stretnutia  v sobotu v ÚHČ dospelých. 

 

Prípravka sk. A: 
Modranka - domáce stretnutia  v sobotu o 10:15 hod. 

Zavar - domáce stretnutia  v nedeľu o 10:30 hod. 

Cífer -  domáce stretnutia  v nedeľu o 10:30 hod. 
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Prípravka sk. B: 
Smolenice - domáce stretnutia  v sobotu v ÚHČ dorastu. 
 
Prípravka sk. C: 
U-0005 
Chtelnica - domáce stretnutia  v nedeľu o 10:30 hod. 

Upozorňujeme kluby pôsobiace v súťaži, že v súťaži bude pôsobiť 13 družstiev. Losovacie číslo 13  
bude voľný los (Veselé bolo presunuté k žiakom).  

 
Marián Hafrovič 
Predseda ŠTK 

 

 

 

 

 

 


