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Športovo technická komisia 

Oznamy: 

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

Ak ide o zmenu len konkrétneho zápasu, podnet podávajte nasledovne:  
V  ISSF si ho  vyhľadáte v plánovaných klubových zápasoch, kliknete na  jeho detail - žiadosť 
o zmenu termínu stretnutia – zaevidovať žiadosť, napíšete požiadavku a zaevidujete. 

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

b) 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 z klubov dostanete i faktúru za platbu štartovného, ktorú neuhrádzajte, 

bola zaslaná len ako doklad pre potreby klubu.  

 

c)  Doplnenie a opravy „Adresár  klubov“: 

PFK Piešťany 

Kuzmányho 15, 921 01 Piešťany 

Prezident: Erik Hlavatý, tel. 0918 240 785, erik.hlavaty@gmail.com 

KO: Cyril Stachura, tel. 0903 398 409 

Červeník 
Tajomník: Ján Ješko, tel. 0910 166 332 

Veselé 

ISSF:  Tomáš Michalčík, tel. 0902 980 692 

VI. liga – MEVA SPORT: 
U-0010 
1. kolo Zavar - Majcichov, zmena poradia, stretnutie sa odohrá v nedeľu 7. 8. na ihrisku Majcichov 
(dohoda klubov). 

U-0026 

4. kolo Zavar – Červeník, ŠTK schváli žiadosť o zmenu termínu na 28. 8. až po súhlase klubu Zavar  a s 

hracím časom najneskôr o 14:00 hod. 

U-0017 
Šulekovo - domáce stretnutia  v sobotu  v ÚHČ.  
 
VII. liga - SWAN: 
U-0009 
3. kolo Ružindol - Suchá n/P. -  v nedeľu  21. 8. v  ÚHČ (hody). 

U-0023 
4. kolo Dolné Orešany - Naháč, zmena poradia, stretnutie sa odohrá 28. 8. na ihrisku Naháč (dohoda 
klubov). 

 
 

mailto:erik.hlavaty@gmail.com
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U-0024 
6. kolo Dolné Orešany – Boleráz B, zmena poradia, stretnutie sa odohrá v sobotu  10. 9. na ihrisku 
Boleráz (dohoda klubov). 
 
VII. liga - PLETIVA: 
U-0018 

Madunice - ŠTK berie na vedomie oznámenie o rekonštrukcii šatní a tribúny. Zástupca ŠTK po dohode 

s klubom vykoná obhliadku náhradných priestorov pre družstvá hostí a delegované osoby.   

U-0021 

6. kolo Banka - Pečeňady, ŠTK schváli žiadosť o zmenu termínu na 11. 9. až po súhlase klubu Banka a 

s hracím časom najneskôr o 13:00 hod. 

 

U-0027 

7. kolo Bojničky - Veselé, ŠTK schváli žiadosť o zmenu termínu na štvrtok 15. 9. o 15:30 hod. až po 

súhlase klubu Bojničky. 

 

VIII. liga - SELECT: 

U-0022 

9. kolo Bíňovce - Dlhá, ŠTK schváli žiadosť predohrať stretnutie dňa  14. 8. až po súhlase klubu Dlhá. 

 

VI. liga sk. „A“  – dorast: 

U-0012 
Zavar -  v sobotu v ÚHČ dospelých, okrem 6. kolo (Cífer) a 10. kolo (Malženice/Bučany).  

 

VI. liga sk. „B“ – dorast: 
Madunice/Drahovce - domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ dospelých, ihrisko Drahovce. 

U-0017 
Šulekovo - domáce stretnutia  v sobotu  v ÚHČ dorastu. 

U-0028 
Dolné Trhovište - domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ dospelých. 
 
V. liga sk. „A“ – žiaci: 
U-0013 
Biely Kostol - v sobotu 2  hod. pred ÚHČ dospelých, okrem 3. kolo (D. Orešany) a  
7. kolo (Zvončín)  v nedeľu  2 hod. pred ÚHČ dospelých. 

U-0019 

Zvončín - domáce stretnutia v nedeľu 3 hod. pred ÚHČ dospelých. 

 

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 „www.futbalnet.sk“.  Oproti pôvodnej termínovej listine 
pribudli 12. a 13. kolo, ktoré sa odohrajú 1. 9. resp.15. 9. 2016.  

Oprava z ÚS č.1 :  8. kolo Madunice – V. Orvište (nie Dechtice) v sobotu 8. 10. o 12:30 hod.  
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U-0015 
Prašník – v sobotu ÚHČ dorastu, okrem  2. kolo (Dvorníky), 6. kolo (Pečeňady) a 10. kolo (D. Lopašov)  
v nedeľu  v ÚHČ dorastu. 

 

Prípravka sk. B: 
U-0025 
4. kolo Dolné Orešany – Boleráz, zmena poradia, stretnutie sa odohrá v sobotu  10. 9. o 10:30 hod. 
na ihrisku Boleráz (dohoda klubov). 
 
Marián Hafrovič 
Predseda ŠTK 

 

Komisia rozhodcov 

1. R oznamuje  všetkým R  ObFZ TT,  zmenu  termínu letného seminára a to na den 04.8.2016 
o 17 00 hod , v športovej hale Slávia.  Termín  náhradných previerok na 04.8.2016 o 19 30 
hod. Absolvovanie previerok a seminára  je povinné , inak  rozhodca  nemôže byť  zaradený 
 na NL nadchádzajúcej sezóny 2016/2017. 

2. Najbližšie zasadnutie KR  28.7.2016 o 15 30 hod. t.j.štvrtok  . 

 

Predseda KR ObFZ Trnava  F.Haršány  

 

Disciplinárna komisia 

Disciplinárne opatrenia: (DP čl. 71/1,71/2d) 

U 01 FO Veselé (žiaci) RP 5 €, pokuta 20 € (12/6), na návrh ŠTK (SPF čl.39)  

 

Oznamy: 

U 02 FO Majcichov L. Štrbo (1201286) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie 

športovej činnosti (37/3), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 21.07.2016 (40 

€ zberná faktúra) 

    

DK žiada kluby a DO aby všetky podania a vyjadrenia podávali výhradne cez ISSF systém najneskôr 

v deň zasadania DK ObFZ do 12 00 hod.  

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční  dňa 27.7.2015 

Proti rozhodnutiu DK ObFZ sa možno odvolať do 7 dní od uverejnenia US. 
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