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Športovo technická komisia 

 
Oznamy: 
ŠTK oznamuje klubom, že súťažný ročník 2017-2018 sa začne  06. 08. 2017 pre 16-členné skupiny 
dospelých a 26. - 27. 08. pre súťaže mládeže. Začiatok VIII. líg bude prispôsobený podľa účastníkov 
a zvolenému modelu súťaží.  Prihlášky je možné už podávať, posledný deň podania prihlášky je 27. 06. 
2017. Pokyny k prihláške a podmienky zaradenia sú uvedené nižšie. Zároveň boli všetkým FK spolu 
s ďalšími materiálmi zaslané na emailové adresy klubu.   
 
VII. liga SWAN: 
U-0526 
30. kolo Bučany - Suchá n/P., v sobotu 10. 6. o 10:00 hod. (dohoda klubov). 

Dobrá Voda – za opakovaný neskorý príchod  na stretnutie (porušenie RS bod B.1/i) odstupujeme FK 
na DK s návrhom pokuty 10 €. 
 
IV. liga žiaci: 
U-0529 
25. kolo Smolenice – Dolná Krupá, ŠTK stretnutie kontumuje podľa SPF čl. 82/1/b (nenastúpenie na 
stretnutie)  a podľa čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva  Smolenice.  FK Dolná 
Krupá odstupuje na doriešenie DK. 

U-0530 
26. kolo Dolná Krupá - Krakovany, ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie v sobotu 10. 6.  o  14:30 hod. 
 
V. liga žiaci sk. „A“: 
U-0525 
22. kolo Bučany - Dolné Orešany , v piatok 9. 6. o 18:30 hod. (dohoda klubov). 
 
Prípravka sk. „A“: 
U-0523 
22. kolo Cífer – Siladice, ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie v sobotu 10. 6.  o 12:30 hod. 
 
Prípravka sk. „B“: 
U-0528 
22. kolo  J. Bohunice – Horná Krupá, v sobotu 10. 6.  o 12:30 hod. (dohoda klubov). 
 
Prípravka sk. „C“: 
U-0527 
26. kolo Drahovce – Dubovany, v stredu 7. 6. o 18:00 hod. (dohoda klubov). 

Marián Hafrovič 
Predseda ŠTK 
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 Pokyny k zaradeniu družstiev do súťaží ObFZ Trnava  
v ročníku 2017/2018 

 
 

1. Štruktúra súťaží riadených ŠTK ObFZ  Trnava v súťažnom ročníku 2017/2018  
    zostáva rovnaká ako v tomto ročníku. 
    Začiatok súťažného ročníka 2017/2018  je  naplánovaný  na  05. - 06. augusta 2017.  
    Začiatky súťaží mládeže budú prispôsobené počtu účastníkov (predpoklad je 26. 8.). 
 
2.  Podmienkou pre zaradenie družstva do súťaže je zaevidovať elektronickú prihlášku  
prostredníctvom  ISSF.  
Postup podania prihlášky: 
a)  vytvoriť si „družstvo“  ktoré chcete do súťaže prihlásiť  (odkaz Družstvá – nové družstvo  a vyplňte 
len políčka označené červenou hviezdičkou),   
     -  veková úroveň pre naše súťaže:  dorast- U19,   žiaci-U15,   prípravka-U13, 
     -  políčko „kategória“ vyplňte len  prípade že máte „B“ mužstvo) 
b)  vytvoriť prihlášku  (odkaz  - Elektronická podateľňa - Prihláška do  súťaže)  
     Poznámka:  do políčka „požadovaná výnimka pre ÚHČ“, uveďte okrem výnimky, ak   
     ju   budete žiadať, najmä dátum, kedy  chcete  hrať  doma (hody a pod.).     

Pre každé družstvo je potrebné zaevidovať elektronickú prihlášku samostatne. 

      V prípade vytvorenia spoločného družstva mládeže prihlášku podá len „zodpovedný klub“, druhý 
klub v spoločnom družstve si v prihláške dospelých uvedie že má toto družstvo v súťaži. 

     Vo formulári prihlášky v časti doplňujúce informácie – družstvá v súťaži nie je uvedená „prípravka“, 
ak ju prihlasujete uveďte ju dole do poznámky.  

Termín  podania prihlášok je do  27. 6. 2017  ! 
 
3.  Výška štartovných vkladov do súťaží: 
     Dospelí: VI. liga   120,-  €                  
                    VII. liga   100,-  € 
                    VIII. liga    90,-  € 
      Dorast:       30,-  € 
      Žiaci:        15,-  € 
      Prípravka:                 15,-  € 

Platba štartovných vkladov bude realizovaná prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.  
Neuhrádzať  šekom  resp. prevodom na účet. 
 
4.  Podmienky zaradenia do súťaží : 
•   Pre štart družstva dospelých je potrebné mať v dlhodobých súťažiach zaradené: 
     VI. liga  - 2  družstvá mládeže,   
     VII. liga - 1  družstvo mládeže,   

     VIII. liga - družstvo mládeže nie je povinné. 

•   V prípade, že FK neprihlási do súťaže  družstvo mládeže, je povinný uhradiť kompenzačný  
     poplatok 1000 € za každé družstvo. 

•   Za mládežnícke družstvo sa považuje – dorast (U19), žiaci (U15),  prípravka (U13). 
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     V zmysle Súťažného  poriadku futbalu, čl. 28, bod 4 až 7,  je možné vytvoriť  spoločné  družstvo  
mládeže z dvoch FK.  Družstvo mládeže sa bude počítať aj tomu FK, ktorý bude  mať v spoločnom  
družstve  minimálne šesť hráčov, ktorý sa musí dodržať počas celého súťažného ročníka.  Kluby musia 
uzatvoriť  „Dohodu  o vytvorení  spoločného  družstva mládeže“, ktorá musí byť predložená  ŠTK na  
schválenie  najneskôr do 27. 6. 2017.  Súčasťou  dohody je menný zoznam hráčov  s  registračným 
číslom z oboch klubov, ktoré tvoria spoločné družstvo.  
      Vzor Dohody nájdete na stránke ObFZ a bude Vám zaslaná na emailovú adresu klubu. 
 
5.  Pre potreby spracovania Adresára klubov do Rozpisu súťaží zašlite na emailovú adresu:   
     stk@trnavaobfz.sk  aktuálne kontaktné údaje na Váš klub.  
     Formulár nájdete na stránke ObFZ a bude Vám zaslaný na emailovú adresu klubu. 
          
6.  Aktív ŠTK ObFZ Trnava sa bude konať  v piatok 7. 7. 2017 o 16.00 hod. v budove   
     Okresného  úradu Trnava, Kollárova  ul. č. 8  v Trnave. 

 
 
 

Komisia rozhodcov 

 

1. KR upozorňuje R ktorí sa nezúčastnili  fyzických previerok nemôžu byť zaradení na NL pre 

ročník 2017/2018. Náhradný termín bude oznámený  dodatočne.  

2. KR nominuje na Turnaj o víťaza ObFZ  prípraviek   dna 24.6.2017 v Modranke o 10 30 a 12 00 

hod. R :Hraško , o 13 30 hod.  R : Imrichovič . Stretnutie o víťaza ObFZ  dorast o 15 30 hod. 

Zeleneč – FC Horses R Polakovič, Hraško, Imrichovič . 

3. KR eviduje pochvalu na výkon r od TJ Bojničky v stretnutí dospelých Koplotovce – Bojničky R: 

Slíž, Ševčík Š. a od TJ Šterusy v stretnutí  Šterusy – Merašice na r : Balón. 

4. KR vyzýva R na dôkladnú kontrolu nominácií a obsadenia t.j. či sa zhoduje čas stretnutia 

v obsadení s issf systémom  / pri nezrovnalostiach volať 0907 44 77 23 /.   

5.  Zasadnutie komisie bude 14.6.2017 o 16 00 hod. , v nových priestoroch ObFZ v City Aréne , 

vchod vedľa Bokovky. 

 

        Predseda KR ObFZ Trnava  F.Haršány   
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Disciplinárna komisia 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4):     

 

-  od 5.06.2017 

 

Dospelí: 

U 424 L. Knížat (1351569) Šulekovo 1 s s. N (45/1,2a) 

U 425 M. Dubovský (1146991) Voderady 1 s s. N (37/3) 

U 426 Š. Sivoň (1267479) Slovenská Nová Ves  1 s s. N (37/3) 

U 427 J. Urban (1138365) Borovce 4 týždne N (48/1c,2b) s prerušením od 12.6.2017 do 5.8.2017 

Dorast: 

U 428 R. Bečarevič (1268433) Ostrov 3 týždne N (47/1b,2b) s prerušením od 12.6.2017 do 26.8.2017 

U 429 A. Lackovič (1265710) Šulekovo 4 týždne N (49/1b,2b) s prerušením od 7.6.2017 do 26.8.2017 

U 430 B. Šéry (1266229) Šulekovo 3 týždne N (47/1b,2b) po vykonaní trestu za 5x ŽK (U 436), 

s prerušením od 7.6.2017 do 26.8.2017 

U 431 A. Košťál  (1268433) Šulekovo 1 s s. N (45/1,2a) 

 

Pozastavenie výkonu športovej  činnosti na 1 s. s. N za 5xŽK (DP č. 37/5a) 

U 432 A. Skýpala (1267475) Dolná Krupá 

U 433 J. Rácz (1148824) Veselé 

U 434 P. Klukavý (1208319) Slávia Trnava 

U 435 I. Belica (1165729) Veľké Orvište 

 

Dorast: 

U 436 B. Šéry (1266229) Šulekovo  

 

Pozastavenie výkonu športovej  činnosti na 1 s. s. N za 9xŽK (DP č. 37/5b) 

U 437 M. Hrušovský (1258113) Košolná 
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Disciplinárne sankcie: 

U 438  FO Dolná Krupá (žiaci) RP 5 €, pokuta 20 € (12/6,59), Stretnutie Smolenice  – Dolná Krupá 

odstúpené na doriešenie ŠTK 

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4): 

U 439 R. Táčovský (1231101) Bojničky 1 týždeň P, od 7.6.2017 do 7.10.2017 

U 440 R. Jurík (1160468) Cífer 1 týždeň P, od 7.6.2017 do 7.10.2017 

 

Oznamy: 

U 441 FO Cífer (žiaci) DK žiada podrobné stanovisko k HNS A. Lanák (1083252) (T)  vykázanie z LN 

v MFZ Boleráz – Cífer, do 12.6.2017. DK predbežným ochranným opatrením menovanému s okamžitou 

platnosťou zastavuje činnosť až do vyriešenia prípadu (43/4), od 7.6.2017 

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 bol 

napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového 

súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie 

pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 

2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu 

športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť 

je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU 

ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu  ObFZ 

(trnavaobfz@gmail.com). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:  

o Dospelí: 40 €  
o Dorast: 20 €  
o Žiaci: 5 €.  

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že sa mení termín 

zasadnutia DK. Zasadnutie DK bude vždy v utorok od 15 30 hod, na sekretariáte ObFZ Trnava, Dolné 

Bašty 14. Z uvedeného dôvodu žiada, aby podnety na DK boli podávané najneskôr do utorka , vždy do 

12 00 hod.  

 

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 13.06.2017 

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

 


