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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. 

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

31.7.2016. Na uvedenú platbu Vám bola zaslaná faktúra.  

Na základe požiadaviek z klubov dostanete i faktúru za platbu štartovného, ktorú neuhrádzajte, 

bola zaslaná len ako doklad pre potreby klubu.  

c) Žiadame nasledovné kluby o doplatenie štartovného za spoločné družstvá mládeže.  

Borovce - 30 € a Malženice - 15 €.  V prípade neuhradenia doplatku štartovného (na číslo  

účtu SK54 0900 0000 0048 280005) bude družstvám zastavená činnosť. 

d) ŠK Borovce – do najbližšieho zasadania ŠTK žiadame predložiť súpisky hráčov v spoločných 

družstvách žiakov a prípravky s Drahovcami. 

      
VI. liga – MEVA SPORT: 
4. kolo Zavar – Červeník, v nedeľu 28. 8.  o 14:00 hod. (dohoda klubov). 

U-0033 

13. kolo Dechtice - Červeník,  v sobotu 29. 10. v ÚHČ. 

 

VII. liga - PLETIVA: 
U-0036 

2. kolo Kľačany - Bojničky, odložené na štvrtok 1. 9. o 17:00 hod. (dohoda klubov) 

U-0027 

7. kolo Bojničky - Veselé, vo štvrtok 15. 9.  o 15:30 hod. (dohoda klubov) 

 

VIII. liga - SELECT: 

U-0035 
3. kolo Dolné Dubové - Smolenice,  v nedeľu 4. 9. o 13:30 hod. 

U-0022 

9. kolo Bíňovce - Dlhá,  stretnutie sa predohrá v sobotu  13. 8.  v ÚHČ (dohoda klubov). 

 

VI. liga sk. „B“ – dorast: 
U-0029 
Ostrov / V. Orvište - domáce stretnutie v sobotu ÚHČ dospelých, okrem 8. kolo (Trakovice) v sobotu 
v ÚHČ dorastu. 
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IV. liga - RUBBEX - žiaci: 

U-0032 

5. kolo Kopánka - Smolenice, v sobotu 17. 9. o  08:30 hod. (dohoda klubov). 

 
V. liga sk. „A“ – žiaci: 
U-0031 
Ružindol - domáce stretnutia v nedeľu v ÚHČ dorastu, okrem 5. kolo (Špačince) a 9. kolo (Brestovany) 
v sobotu v ÚHČ dorastu. 
 
V. liga sk. „B“ – žiaci: 
U-0034 
11. kolo Dechtice - Dvorníky, v sobotu 29. 10.  o 12:00 hod.   

 
Marián Hafrovič 
Predseda ŠTK 

 

Komisia rozhodcov 

1. KR oznamuje  všetkým R  ObFZ TT, že z dôvodu odvetného pohárového stretnutia medzi 

Spartakom Trnava – Austria Viedeň  mení   termín letného seminára a to na den   03.8.2016 

o 17 00 hod , v športovej hale Slávia.  Termín  náhradných previerok na 03.8.2016 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  3.8.2016 o 16 00 hod. t.j. streda . 

 

Predseda KR ObFZ Trnava  F.Haršány  
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