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Športovo technická komisia 

 
Oznamy: 
a) ŠTK schválila výsledky a  konečné tabuľky súťaží pre ročník 2016-2017. 
    Družstvá s právom postupu do vyššej súťaže:  
    Dospelí – Zavar, Špačince, Koplotovce, Modranka, Piešťany. 
    Dorast – po odohraní kvalifikačného stretnutia Zeleneč  -  FC Horses/Siladice. 
    Žiaci – Cífer, Bučany, Drahovce. 

    Družstvá zostupujúce do nižšej súťaže: 
    Dospelí – Brestovany, Boleráz „B“, Banka,   
    Žiaci – Suchá n/Parnou. 

     Ďalšie zaradenia družstiev do súťaží sa budú odvíjať od počtu prihlásených družstiev do jednotlivých  
súťaží  a počtu zostupujúcich z vyšších súťaží.  
 
b) ŠTK oznamuje klubom, že je možné podávať prihlášky na súťažný ročník 2017-2018.  Posledný deň 
podania prihlášky je 27. 06. 2017. Pokyny k prihláške a podmienky zaradenia družstiev sú uvedené 
nižšie. Pokyny spolu s ďalšími materiálmi (dohoda o spoločnom družstve mládeže, formulár na 
kontaktné údaje klubu) boli všetkým klubom zaslané aj na emailové adresy klubu.   
 
c)  Upozorňujeme kluby spadajúce do pôsobnosti ObFZ Trnava na znenie čl. 17 SPF SFZ – Zaradenie 
družstva do inej súťaže. 
 
d)  Turnaj víťazov skupín prípraviek sa odohrá v sobotu 24. 6. v Modranke za účasti klubov: Modranka, 
Jaslovské Bohunice a Trebatice. Prvý zápas sa odohrá o 10:30 hod., vylosovanie zápasov sa vykoná na 
mieste pred turnajom za účasti zúčastnených klubov.,  
Zápas o víťaza ObFZ dorastu medzi  Zelenčom a FC Horses sa odohrá od 15:30 hod. 
 
e)  Žiadame FK, ktoré majú záujem byť zaradené do vyhodnotenia o najlepší buletín  (spravodaj), aby  

doručili na  ObFZ po jednom výtlačku z každého čísla (zo všetkých  domácich zápasov) do 27.6.  

Najlepšie  buletíny  budú  finančne ocenené.  

 
Marián Hafrovič 
Predseda ŠTK 

 

 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 v súťažiach so 16 účastníkmi, začiatok súťaží v VIII ligách bude prispôsobený podľa 
počtu účastníkov resp. modelu súťaže.  
Začiatky súťaží mládeže budú prispôsobené počtu účastníkov (predpoklad je 26. 8.). 
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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). 

     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.  

mailto:stk@trnavaobfz.sk
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     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. 
 

 

Disciplinárna komisia 

 

Disciplinárne sankcie: 

U 471 FO Cífer (žiaci) RP 5 €, pokuta 20 € /12/6), A. Lanák (1083252) (T)  3 týždne N,  zákaz výkonu 

funkcie a zákaz vstupu do priestoru umožňujúcich styk s DO (48/1c,2b,16/1,2,19/1), od 7.6.2017 

 

Oznamy: 

U 472 FO Zeleneč P. Bilčík (1097324) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie 

športovej činnosti (37/3), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 21.07.2017 (40 € 

zberná faktúra) 

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých 

disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2016/2017, ktoré budú pokračovať na 

začiatku jesennej časti 2017/2018 (17/13,34/7).  

 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.  
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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 25.07.2017 

 

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

 

 


