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Športovo technická komisia 

Oznamy: 

a)  Zmenu termínu alebo ÚHČ konkrétneho zápasu podávajte nasledovne:  
  V  ISSF si daný zápas vyhľadáte v plánovaných klubových zápasoch, kliknete na  jeho „detail“  -   
 „žiadosť o zmenu termínu stretnutia“ – „zaevidovať žiadosť“, napíšete požiadavku a zaevidujete.    
  Takto podaná žiadosť bude doručená aj súperovi, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť, čiže ju schváliť  
  alebo zamietnuť. 

b)  Z dôvodu kvalifikačného zápasu Slovensko – Anglicko ( 4. 9. o 18:00 hod.)  ŠTK  nariaďuje 
posunúť ÚHČ všetkých stretnutí naplánovaných na tento deň o 2 hodiny skôr.  

       Hracie časy doobedňajších stretnutí sa nemenia. 

c)  Hráč z kategórie dorastu – ročník 1998 a mladší, potrebuje pre štart v kategórii dospelých súhlas 
od telovýchovného lekára. Hráč, ktorý nedovŕšil 18 rokov aj od zákonného zástupcu (čl. 46/2 SP).  

      V súťažiach ObFZ Trnava môžu štartovať v kategórii dorastu aj žiaci narodení v roku  

      2002, po súhlase lekára (detský, obvodný)  a zákonného zástupcu. 

d)  ObFZ Trnava, komisia mládeže a školského futbalu  vyzýva kluby, ktoré majú záujem zapojiť sa do   
     súťaže predprípraviek  (ročníky  nar. 2007 a mladší)  aby sa prihlásili  na sekretariáte ObFZ (email:  
     trnavaobfz@gmail.com, č.t. 0905 637 649). 

e)  Žiadame kluby, ktoré si ešte neprevzali futbalové lopty, ktoré zabezpečili sponzori jednotlivých  

      súťaží  (pre mládež ObFZ), že si ich môžu prevziať na sekretariáte od pondelka 15. 8.  

f)  „Adresár  klubov“ – OŠK Smolenice: 

      prezident: Martin Hodulík, tel. 0918 363 826,  martin.hodulik@gmail.com 

      viceprezident: Radoslav Janurík, tel. 0903 0903 696 581,  janurir72@gmail.com 
      športový manažér: Branislav Bobkovič,  tel. 0914 335 896,  forzabalancesport@gmail.com 

      ISSF, technický manažér: Pavol Smolek, tel. 0902 624 896,  smolek.pavol@fronius.com 

      Číslo účtu: SK46 0200 0000 0000 7423 0212 

 

VI. liga – MEVA SPORT: 
U-0074 

14. kolo Siladice - Voderady,  v sobotu 5. 11. v ÚHČ. 

U-0083 

Veľké Orvište – ŠTK neschvaľuje zmenu termínu stretnutia 4. kola Brestovany - V. Orvište,  z dôvodu 

nesúhlasu súpera s navrhovaným termínom. 

U-0087 

10. kolo Červeník – Voderady, zmena poradia a termínu, stretnutie sa odohrá v sobotu   8.10. v  ÚHČ 

na ihrisku  Voderady (dohoda klubov). 

 

VII. liga - SWAN: 
U-0072 
2. kolo J. Bohunice „B“ - Košolná,  zmena poradia, stretnutie sa odohrá v nedeľu 14. 8. v ÚHČ na 

ihrisku Košolná (dohoda klubov). 

Hrnčiarovce – na základe podania R, ŠTK v zmysle SP čl. 43/3b  vykonala kontrolu predloženého 

registračného  preukazu hráča Martin Hlavata  bez ďalších opatrení. 

mailto:trnavaobfz@gmail.com
mailto:janurir72@gmail.com
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VII. liga - PLETIVA: 
U-0092 
2. kolo  Ratnovce – Veselé, po dohode klubov odložené.  

U-0093 
Moravany n/V. -  ŠTK schváli žiadosť o zmenu termínu 7. kola Šípkové - Moravany na 15. 9. v ÚHČ, až 
po dohode a súhlase klubu Šípkové (RS bod A.2.b). 
 
VIII. liga - SELECT: 

U-0068 
9. kolo Bíňovce - Dlhá, vo štvrtok 15. 9. v ÚHČ (dohoda klubov). 
 
IV. liga - RUBBEX - žiaci: 

Zavar – domáce stretnutia v sobotu 2 hod. pred ÚHČ dospelých.  

U-0089 

12. kolo Zavar – Krakovany,  v stredu 31. 8. o 17:00 hod. (dohoda klubov). 

U-0086 
2. kolo Slávia Trnava - Dolná Krupá, v sobotu 27. 8.  o 13:00 hod. (dohoda klubov). 
 
V. liga sk. „A“ – žiaci: 
1. kolo Bohdanovce – Dolné Orešany, ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie v sobotu 20. 8. ÚHČ dorastu. 

U-0069 
4. kolo Brestovany - Horné Orešany, zmena poradia, stretnutie sa odohrá v nedeľu 11. 9.  o 13:30 
hod. na ihrisku H. Orešany (dohoda klubov). 

U-0073 
Bučany  - domáce stretnutia v nedeľu v ÚHČ dorastu, okrem 1.kolo (Špačince) v sobotu ÚHČ dorastu. 

U-0077 
2. kolo Dolné Orešany - Ružindol, zmena poradia, stretnutie sa odohrá v stredu 24. 8. o 17:30 hod. 
na ihrisku Ružindol (dohoda klubov). 

U-0085 
4. kolo Dolné Orešany – Križovany, zmena poradia, stretnutie sa odohrá v sobotu 10. 9.  o 13:00 hod. 
na ihrisku  Vlčkovce (dohoda klubov). 

U-0082 
Dolné Orešany - domáce stretnutia 7. kolo (Špačince) a 11. kolo (Bučany) v nedeľu 3 hod. pred ÚHČ 
dospelých, 9. kolo (Majcichov) v sobotu ÚHČ dorastu. 
 
V. liga sk. „B“ – žiaci: 
U-0078 
1. kolo Veselé - Dvorníky, zmena poradia, stretnutie sa odohrá v sobotu 20. 8.  o 17:00 hod. na 
ihrisku  Veselé (dohoda klubov). 
 
Prípravka sk. „A“: 
U-0073 
Bučany - domáce stretnutia v nedeľu 2 hod. pred v ÚHČ dorastu, okrem 1.kolo (Hrnčiarovce)  v 
sobotu 2 hod. pred ÚHČ dorastu. 
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 Prípravka sk. „B“: 
U-0071 
1. kolo Horná Krupá - Boleráz, odložené na štvrtok 1. 9. o 10:30 hod. (dohoda klubov). 

U-0080 
2. kolo Dolné Orešany - Ružindol, zmena poradia, stretnutie sa odohrá v sobotu 27. 8. o 10:30 hod. 
na ihrisku Ružindol (dohoda klubov). 
 
Prípravka sk. „C“: 
U-0079 
Dubovany - domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ žiakov. 

Dvorníky – domáce stretnutia v sobotu o 10:30 hod, okrem  12. kolo (1.9. Šulekovo), 5. kolo 
(Červeník) a 10. kolo (Dubovany)  v sobotu 2 hod. pred ÚHČ žiakov. 

U-0088 
1. kolo Trebatice – Šulekovo, v nedeľu 21. 8. o 10:00  hod. (dohoda klubov). 

U-0090 
4. kolo Banka – Trebatice, v piatok 9. 9. o 17:00 hod. (dohoda klubov). 

U-0091 
1. kolo Chtelnica – V. Kostoľany, v sobotu  20. 8.  o 10:30 hod. 
 
Marián Hafrovič 
Predseda ŠTK 

 

Komisia rozhodcov 

1. KR oznamuje  všetkým oddielom , že vetácie rozhodcov môžu zaslať na adresu KR do 

25.8.2016 /t.j. 3.kolo / po tomto termíne nebude komisia   žiadosť o výmenu R  akceptovať  

2. KR upozorňuje R , že ak pri uzatváraní nominácií zistia pri mene hráča červený výkričník  , 

túto skutočnosť  je potrebné oznámiť klubovému manažérovi /ved. mužstva/, ktorý musí 

urobiť nápravu /ak sa jedná o úhradu členského príspevku/. V opačnom prípade R 

neuzatvorí nomináciu a nedostane sa následne do zápisu o stretnutí. 

3. KR žiada TJ Zeleneč  a  Voderady o zaslanie videozáznamu zo stretnutí dospelých Zeleneč-

Brestovany a Voderady-H.Krupá do najbližšieho zasadnutia komisie t.j. 18.8.2016  

4. KR pozýva na školenie R čakateľov dňa 18.8.2016 o 16 15 hod. v mestskej športovej hale p. 

Pastirák, p.Fuňák, sl. Skupinová .  

5. Doplnenie údajov do RS u  r Polakoviča Róberta t.č. 0904 949 351 Koperníkova 98 , Hlohovec   

6. Ospravedlnenie R a DS treba zasielať na kr@trnavaobfz.sk . 

7. Najbližšie zasadnutie KR  11.8.2016 o 16 00 hod. t.j. štvrtok . 

Predseda KR ObFZ Trnava  F.Haršány  

mailto:kr@trnavaobfz.sk
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Disciplinárna komisia 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti: ( DP čl.71/1,71/2) 

Dospelí: 

U 07 J. Hábek (1153418) V. Orvište 1 s s. N (46/1a,c), U 08 M. Žilka (1162175) Šípkové 1 s s. N (37/3), 

obidvaja  od 8.8.2016  

Oznamy:  

U 09 FO Bojničky T. Kubíček (1163003) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie 

športovej činnosti (37/3), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 4.08.2016 (40 € 

zberná faktúra) 

U 10 FO Zeleneč DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k HNS (78“) diváka, v MFZ Zeleneč – 

Brestovany, taktiež žiada uviesť meno a priezvisko tohto diváka, do 9.8.2016 

U 11 DK vyhodnotila správu z úradného dohľadu MFZ D. Voda - Trstín 

 

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.  

 

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov na nové znenie 

Disciplinárneho poriadku SFZ, schváleného VV SFZ dňa 24.05.2016 s účinnosťou od 15.06.2016. 

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční  dňa 17.8.2016 

 

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

 

 

 

 


