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Športovo technická komisia 

Oznamy: 
a)  Oznamujeme všetkým FK, že dňa 20. 2. boli poštou zaslané faktúry  na úhradu zálohového vkladu  
      na R/DS za jarnú časť súť. ročníka 2016/2017.  Termín úhrady faktúry je 31. 3. 2017. 
      Na základe rozhodnutia VV ObFZ Trnava, budú vo všetkých  stretnutiach mládeže (dorast, žiaci,  
      prípravka) náhrady rozhodcov uhrádzané z prostriedkov ObFZ.  
      V zaslanej faktúre je celková suma znížená o plánované náhrady R za mládežnícke družstvá. 

b) 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. 

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

d)  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“.    
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VI. liga MEVA SPORT: 
U-0302 
Šulekovo – domáce  zápasy  v sobotu  v ÚHČ. 

U-0310 
30. kolo Dolná Krupá - Šulekovo,  v sobotu 10. 6. v ÚHČ. 
 
VII. liga SWAN: 
U-0312 
Slavoj Boleráz „B“ - ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dospelých zo súťaže. FK Boleráz 
odstupuje na DK s návrhom pokuty podľa Rozpisu súťaží bod A.5.c)  v sume 1000 €.  
Výsledky družstva sa anulujú  a družstvá, ktoré mali odohrať stretnutie s Bolerázom „B“ majú v danom 
kole voľno. V zmysle čl. 12/4 SPF sa Boleráz „B“ považuje za družstvo zostupujúce z danej súťaže. 

U-0313 
16. kolo J. Bohunice „B“  -  Špačince, zápas sa odohrá v pondelok 8.5. v ÚHČ  (dohoda klubov). 
 
VIII. liga SELECT: 
U-0307 
Modranka - domáce zápasy v nedeľu o 10:30 hod. 
 
VI. liga dorast  - sk. „A“: 
U-0307 
Modranka - domáce zápasy  v sobotu o 14:00 hod. 

U-0311 
Cífer  - domáce zápasy v sobotu ÚHČ dospelých, okrem 15. kola (Slávia Trnava) v nedeľu o 13:00 hod. 
 
VI. liga dorast  - sk. „B“: 
U-0304 
14. kolo Dolné Trhovište - Ostrov, v sobotu 15. 4. ÚHČ dosp. 
15. kolo Dolné Trhovište - Bojničky, v sobotu 22. 4. ÚHČ dosp. 
18. kolo Dolné Trhovište - FC Horses, v sobotu 13. 5. ÚHČ dosp. 
22. kolo Dolné Trhovište - Leopoldov, v sobotu 10. 6. ÚHČ dosp. 
 
IV. liga žiaci : 
U-0303 
15. kolo Boleráz - Jaslovské Bohunice, v sobotu 25.3. o 13:00 hod. 

U-0307 
Modranka - domáce zápasy  v sobotu o 12:00 hod. 

U-0311  
Cífer  - domáce zápasy v nedeľu 2 hod. pred ÚHČ dospelých, okrem 15. kolo (Krakovany) a 19. kolo 
(Zavar) v sobotu 2 hod. pred ÚHČ dospelých.  
 
V. liga žiaci  - sk. „A“: 
U-0314 
Dolné Orešany – domáce zápasy v nedeľu 3 hod. pred ÚHČ dospelých. 
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Prípravka  sk. „A“: 
U-0307 
Modranka - domáce zápasy  v sobotu o 10:00 hod. 

U-0311 
Cífer  - domáce zápasy  v sobotu 2 hod. pred ÚHČ dospelých, okrem 12. kolo (Malženice) v sobotu o 
10:30 hod. a 15. kolo (Leopoldov) v sobotu o 12:00 hod. 
 
Prípravka sk. „C“: 
U-0305 
20. kolo Ostrov - Chtelnica, v piatok 28. 4. o 16:30 hod. (dohoda klubov). 
U-0306 
26. kolo Chtelnica - Šulekovo, v pondelok 8. 5. o 15:00 hod. (dohoda klubov). 
U-0309 
24. kolo Chtelnica - Dubovany, v nedeľu 28. 5. o 15:00 hod. 
 
Marián Hafrovič 
Predseda ŠTK 

 

Komisia rozhodcov 

1. KR  oznamuje R a DS , že náhradný termín  seminára  je dňa 1.3.2017 o 16 00 hod. 

Podmienkou pre nominovanie R na stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017 a 

zároveň jednou z podmienok pre zaradenie R na nominačnú listinu ObFZ  v súťažnom 

ročníku 2017/2018 je aj úspešné absolvovanie písomného testu.  

2. Dňa 22.2.2017 sa náhradného seminára a písomných previerok  zúčastnili R: Mucha P a J., 

Šurina, Balážiková, Kravárik, Benkovský, Kolena, Pastirák, Podešva ,Ševčík K.. 

3. Najbližšie zasadnutie komisie bude 1.3.2017 o 16 00 hod.  

 

        Predseda KR ObFZ Trnava  F.Haršány 

 

 

 

 
 

 


