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Športovo technická komisia 

Oznamy: 
a) ŠTK žiada kluby o  zaslanie požiadaviek  na  výnimky  hracích dní a časov pre jarnú časť   
    2016 – 2017. Žiadosti zasielajte len prostredníctvom ISSF, žiadosti zaslané  do  21. 2.  
    (dospelí  VI. a VII. liga)  a do 7. 3. (VIII. liga a mládež), budú prerokované bez  poplatku. 

Postup zadávania žiadostí o zmenu ÚHČ v ISSF: 
1. Dlhodobé žiadosti na celú jarnú časť:   

–  elektronická podateľňa  
–  zaevidovanie podania na komisiu  
–  zväz  - ObFZ Trnava  
–  komisia – športovo-technická komisia  
–  napísať text žiadosti  
–  zaevidovať podanie. 

2. Žiadosť na konkrétne stretnutie ak nie je potrebný súhlas súpera (21 dní vopred, v rámci  
    daného víkendu):   

–  plánované klubové zápasy (vyhľadám daný zápas)  
–  zaevidovať podanie  
–  komisia - športovo-technická komisia   
–  napísať text žiadosti  
–  zaevidovať podanie. 

3. Žiadosť na konkrétne stretnutie ak je potrebný súhlas súpera (menej ako 21 dní, zápas na pracovný  
    deň, zápas vonku):   

–  plánované klubové zápasy (vyhľadám daný zápas)  
–  detail  
–  žiadosť o zmenu termínu stretnutia  
–  zaevidovať žiadosť  
–  uviesť navrhovaný dátum a čas (potreba dodržať tvar dátumu, napr.  08.04.2017),  
–  zaevidovať žiadosť. 

    V tomto prípade je táto žiadosť doručená v ISSF aj súperovi, ktorý je povinný na ňu odpovedať !!!, 
buď súhlasí alebo nesúhlasí. Konečné stanovisko k zmene termínu zápasu potom vydá ŠTK uznesením. 
V prípade, že sa súper k doručenej žiadosti nevyjadrí, ŠTK sa o požadovanej zmene ani nedozvie... 
Z tohto dôvodu je potrebné, aby kluby medzi sebou komunikovali  a na túto povinnosť sa upozornili. 

b) ŠTK  žiada kluby, v ktorých nastali zmeny  funkcionárov, prípadne  iné organizačné zmeny, aby tieto 
oznámili ŠTK  a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.  

c) Upozorňujeme FK na štart hráčov dorastu (narodení od 1. 1. 1998  a mladší) za družstvo dospelých  
v zmysle Súťažného  poriadku SFZ čl. 46/2 – potrebujú platné „odstaršenie“.    
 
V. liga sk. „B“ – žiaci: 
Prašník – domáce zápasy v nedeľu v ÚHČ dorastu, okrem 25. kolo (Drahovce) v sobotu  ÚHČ žiakov. 
 

Marián Hafrovič 
Predseda ŠTK 

 


