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Sekretariát ObFZ
sekretár

Margita Alakšová

sídlo

Podjavorinskej 3, Dom športu, 934 01 LEVICE

telefón

036/6308900

bankové spojenie

VÚB, pobočka Levice
platby za delegované osoby - číslo účtu 2982191756/0200
IBAN: SK7302000000002982191756
štartovné do súťaže - číslo účtu 1598479259/0200
IBAN: SK5302000000001598479259

IČO:

37863037

DIČ:

2023439682

Poštová adresa:

Oblastný futbalový zväz
názov, resp. skratka príslušnej komisie
Podjavorinskej 3, Dom športu
934 01 Levice

E-mail:

sekretar@obfz-levice.sk

Internetová stránka:

www.obfz-levice.sk

Sekretariát ZsFZ
Sídlo: Západoslovenský futbalový zväz, Rázusova 23, 949 01 Nitra
Vedúci sekretár, sekretár: Ivan Hádek, Iveta Šodelová
Telefón, Fax: 037/623402, 037/6554816
E-mail : zsfz@nextra.sk

asistentka@zsfz.sk

sekretar@zsfz.sk

Webová stránka: www.zsfz.sk

Sekretariát Slovenského futbalového zväzu
Sídlo: Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
Generálny sekretár: Jozef Kliment - 02/4820 6002
Matrika: Milan Sládkovič 02/4820 6036
E-mail : office@futbalsfz.sk
Webová stránka: www.futbalsfz.sk

Fax:

02/4820 6099

meno.priezvisko@futbalsfz.sk

Všeobecné ustanovenia
1. Riadenie súťaží :
Kategória seniorov :
Oblastné majstrovstvá
II. trieda
III. trieda
Kategória dorastu :
Oblastné majstrovstvá
Kategória žiaci:
Oblastné majstrovstvá JZ
Oblastné majstrovstvá SV
Kategória prípravky
Tieto súťaže riadi Oblastný futbalový zväz Levice prostredníctvom športovo-technickej komisie.

2. Termíny :
Termíny jednotlivých stretnutí sú uvedené vo vyžrebovaní a sú záväzné pre všetky oddiely zaradené
do súťaží

3. Účastníci súťaží :
Sú uvedení v prílohe Rozpisu – vo vyžrebovaní

4. Hracie dni a začiatky :
a) Hracím dňom dospelých je nedeľa, u dorastu a žiakov sobota, hrací deň prípraviek bude uvedený
v US ŠTK
b) Hracie časy sú uvedené vo vyžrebovaní
c) Hracie časy III.triedy sú určené 3 hodiny pred ÚHČ (ObM)
d) Hracie časy mládeže : žiaci 2,5 hod. pred ÚHČ dorastu
e) Hracie časy prípraviek budú uvedené samostatne v US ŠTK.
f) Povolené výnimky sú uvedené vo vyžrebovaní, resp. v US ŠTK – platia na jesennú časť.
Výnimky z hracích časov platia zvlášť na jesennú a jarnú časť súťaže.
Pred jarnou časťou súťaže musí oddiel o výnimku požiadať znova
g) ŠTK si vyhradzuje právo stanoviť aj iné hracie časy a termíny v odôvodnených prípadoch, v súlade
so zásadou, že sa stretnutia zásadne predohrávajú
h) Posledné tri kolá v kategóriach dospelých, dorastu a žiakov sa musia odohrať v UHČ. ŠTK si
vyhradzuje právo udeliť výnimku na stretnutia, ktoré neovplyvnia postupy a zostupy.

Termínová listina – jesenná časť 2014/2015
Hracie dni – jesenná časť 2014/2015
ObM dospelí
II.trieda dospelí
III.trieda dospelí
ObM dorast

Hracie dni

2.8. – 3. 8.
9. 8. – 10. 8.
16. 8. – 17. 8.
23. 8. – 24. 8.
30. 8. – 31. 9.
6. 9.- 7. 9
13. 9. – 14. 9.
20.9. – 21.9.
27.9. – 28.9.
4.10. – 5.10.
11. 10. – 12.10.
18. 10. – 19. 10.
25.10. – 26.10.
1.11. - 2.11.
8.11 – 9.11.

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo

So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne

Prípravky

ObM žiaci

1.kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo

Termín turnajov
v časti rozpis
zápasov

Hracie časy – jesenná časť 2014

Obdobie
Od - do
1.8 – 31.8.
1.9. – 16.9.
17.9. – 30.9.
1.10. – 15.10.
16.10. – 31.10.
1.11. – 15.11.

ObM, II. trieda
dospelí (nedeľa)
ObM dorast
(sobota)
17.00
16.00
15.30
14.30
14.00
13.30

III.trieda
(nedeľa)

Žiaci (sobota)

14.00
13.00
12.30
11.30
11.00
10.30

14.30
13.30
13.00
12.00
11.30
11.00

Termínová listina – jarná časť 2014/2015
Hracie dni – jarná časť 2014/2015
ObM dospelí
II.trieda dospelí
III.trieda dospelí
ObM dorast

Hracie dni

7. 3. – 8. 3.
14. 3. – 15. 3.
21. 3. – 22. 3.
28. 3. – 29. 3.
4. 4. – 5. 4.
11. 4. – 12. 4.
18.4. – 19.4.
25.4. – 26.4.
2. 5. – 3.5.
9.5. – 10.5.
16. 5. – 17.5.
23. 5. – 24. 5.
30. 5 – 31. 5.
6. 6 – 7. 6.
13. 6 – 14. 6.

So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne
So-Ne

16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo

Prípravky

ObM žiaci

10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo

Termín turnajov
v časti rozpis
zápasov

Hracie časy – jarná časť 2015

Obdobie
Od - do

1. 3. – 15.3.
16.3. – 31.3.
1. 4. – 15.4.
16. 4. – 30.4.
1. 5. – 15.5.
16.5. – 30.6.

ObM, II. trieda
dospelí
(nedeľa)
ObM dorast
(sobota)
14,30
15,00
15,30
16,00
16,30
17,00

III.trieda
(nedeľa)

Žiaci (sobota)

11,30
12,00
12,30
13,00
13,30
14,00

12,00
12,30
13,00
13,30
14,00
14,30

5. Miesta stretnutí :
a) Stretnutia sa odohrajú na ihriskách futbalových oddielov schválených ObFZ, ktoré sú uvedené vo
vyžrebovaní na prvom mieste
b) Stretnutia je možné odohrať v opačnom poradí na základe nariadenia ŠTK, alebo vo výnimočných
prípadoch na základe dohody oddielov, pričom táto dohoda podlieha schváleniu ŠTK
c) O hracej ploche a jej spôsobilosti rozhoduje s konečnou platnosťou hlavný rozhodca
d) Poriadateľ stretnutia je povinný umožniť rozhodcovi, AR a D zväzu umiestniť dopravný
prostriedok
(auto,moto) na ktorom sa na stretnutie dostavili, na vhodnom mieste v areáli štadióna a zodpovedá za
to, že dopravný prostriedok nebude od príchodu až do opustenia štadiona poškodený. V prípade, že nie
je možné dopravné prostriedky delegovaných osôb umiestniť počas stretnutia v areáli štadióna, hlavný
poriadateľ stretnutia určí miesto, kde delegované osoby zaparkujú svoje dopravné prostriedky a
zabezpečí ich ochranu pred poškodením. Skutočnosť, že dopravné prostriedky neparkujú v areáli
štadiona (pre nemožnosť ich tu umiestniť) musia delegované osoby oznámiť hlavnému poriadateľovi
pred začiatkom stretnutia.
e) Poriadajúci klub je povinný vo všetkých súťažiach riadených ObFZ umožniť súperovi vyhotovenie
videozáznamu celého stretnutia, ak o to požiada pred stretnutím, vrátane vytvorenia vhodných
podmienok pre pracovníka, ktorý záznam vyhotovuje /vhodné stabilné miesto/. Klub, ktorý požiadal
o vyhotovenie je povinný nahrávať z celého stretnutia na statíve neprerušený videozáznam
s minutážou z jedného stabilného miesta na štadióne a záznam archivovať 4 týždne a v prípade
nenahrávania a uvedenia oficiálneho nahrávania v Zápise o stretnutí, alebo nedodania riadiacemu
orgánu na vyžiadanie riadiacim orgánom, zaplatí príslušný FO pokutu 200.-€. Oficiálne uvedený
videozáznam bude podkladom pri riešení prípadných námietok.
f) V súťaži ObM dospelí je domáci klub povinný nahrávať z celého stretnutia na statíve neprerušený
videozáznam s minutážou z jedného stabilného miesta na úrovni stredu HP, pričom videozáznam musí
byť neprerušovaný a musí obsahovať aj odchod hráčov a DO do kabín. FO je povinný záznam
archivovať 4 týždne a na vyžiadanie doručiť riadiacemu orgánu. V prípade nenahrávania, nedodania
riadiacemu orgánu, alebo bude dodaný v neúplnom stave (vymazanie, upravený, poprípade inak bolo
s ním manipulované a pod.) ŠTK odstúpi príslušný FO na DK s návrhom pokuty 300 €, pri
opakovanom porušení noriem a nariadení, alebo svojím konaním zmarí vyšetrovanie 600 €.
Videozáznam bude podkladom pri riešení prípadných námietok. Porušenie tohto ustanovenia bude
riešené ŠTK a DK

6. Hospodárske náležitosti :
a) Každý oddiel hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady. V prípade, že je stretnutie opakované z
vyššej moci sa náklady na delegované osoby rozdelia v zmysle bodu 27 časť poznámka. Výška náhrad
delegovaným osobám pre jednotlivé súťaže – bod 27.
b) Každý FO je povinný pred začiatkom súťažného ročníka 2014-2015 zaplatiť na účet ObFZ
nenávratný štartovný vklad :
Oblastné majstrovstvá dospelých
100.- €
II. trieda dospelí
85.- €
III. trieda dospelí
70.- €

c) Ak bude družstvo dospelých, dorastu, žiakov alebo prípravky vylúčené zo súťaže z dôvodu
opakovaného nenastúpenia na stretnutie, alebo po vyžrebovaní sa zo súťaže odhlási do termínov
uvedených nižšie, bude FO potrestaný pokutou splatnou do 15 dní od zverejnenia v úradnej správe,
a to vo výške :
c1) v prípade odhlásenia alebo vylúčenia zo súťaže do začiatku jarnej časti:
Oblastné majstrovstvá dospelých
330.- €
165.- €
Ostatné súťaže dospelých, dorastu, žiakov ,prípravky
c2) v prípade odhlásenia alebo vylúčenia zo súťaže po začatí jarnej časti:
Oblastné majstrovstvá dospelých
660 .- €
Ostatné súťaže dospelých, dorastu, žiakov , prípravky
330.- €
c3) v prípade odhlásenia alebo vylúčenia zo súťaže počas posledných 5 kôl vrátane
Oblastné majstrovstvá dospelých
1660.- €
Ostatné súťaže dospelých, dorastu, žiakov , prípravky
1000.- €
s dôsledkami, že v najbližšom ročníku družstvo nebude zaradené do súťaže
c4) za znovuprihlásenie družstva, ktoré v predchádzajúcich súťažných ročníkoch z akéhokoľvek
dôvodu nedokončili súťaž, ObFZ nariaďuje zložiť kauciu (finančnú zábezpeku) 660.- € na 1 rok.
Táto kaucia sa vracia po dohraní súťažného ročníka, resp. prepadne v prospech ObFZ v prípade
vylúčenia družstva zo súťaže, resp. nedohratia súťaže z akéhokoľvek dôvodu
d) V prípade nenastúpenia mužstva na stretnutie sa postupuje podľa ustanovení disciplinárneho
poriadku :
pokuta klubu, prípadne zastavenia činnosti na jedno súťažné stretnutie
Výška pokuty za nenastúpenie
prípravky
žiaci
dorast
III. trieda
II. trieda
ObM dospelí

I. raz
33.- €
33.- €
33.- €
50.- €
50.- €
66.- €

Úhrada nákladov pre oddiel, ktorý sa neprevinil

prípravky
žiaci
dorast
III. trieda
II. trieda
ObM dospelí

II. raz
66.- €
66.- €
66.- €
90.- €
90.- €
100.- €

Bez oznámenia na
ŠTK do dňa
konania zasadnutia
80.- €
80.- €
80.- €
100.- €
100.- €
130.- €

S oznámením ŠTK
do dňa konania
zasadnutia
50,-€
50,-€
50,-€
70,-€
70,-€
100,-€

Poplatky (úhrada nákladov pre oddiel, ktorý sa neprevinil) sú splatné do 15 dní od zverejnenia v
úradnej správe. Doklad o zaplatení je FO povinný predložiť na sekretariát ObFZ.
e) V prípade poklesu počtu hráčov pod 7, alebo odstúpenie zo stretnutia z akéhokoľvek dôvodu je
výška pokuty:
I. raz
50.- €

II. raz, ďalší
100.- €

Keď hosťujúce družstvo zapríčiní predčasné ukončenie stretnutia z akéhokoľvek dôvodu, zaplatí
polovicu náhrady domácemu družstvu uvedenú v bode 6/d

f) V prípade preukázania neoprávneného štartu hráča v kategórii : prípravka, žiaci, dorast, dospelí sa
FO potrestá pokutou 100,- €, + tresty pre zainteresované osoby podľa DP.
g) Vstupné na stretnutie – výšku vstupného stanovuje usporiadajúci oddiel.
h) Voľný vstup – delegované osoby a hosťujúce mužstvo 20 osôb

Technické ustanovenia
7. Predpis
a) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku a smerníc tohto rozpisu, ktorého
výklad prináleží jedine športovotechnickej komisii ObFZ
b) ObFZ vydáva v priebehu súťažného ročníka úradné správy odborných komisií, ktoré sú
zverejňované na webovej stránke ObFZ : www.obfz-levice.sk v piatok do 13,00 hod. V prípade, že
KR zasadá v piatok, US KR bude vydaná po skončení zasadnutia.
c) ObFZ vydáva v priebehu súťažného ročníka úradné správy odborných komisií, ktoré sú
zverejňované v týždenníku NITRIANSKE NOVINY –MY - TÝŽDEŇ NA POHRONÍ (oficiálny
mediálny partner ObFZ Levice) ako aj na hore uvedenej (7b) oficiálnej webovej stránke.
Všetky tieto pokyny sú pre kluby záväzné.
d) Napomenutie hráčov – eviduje sa a trestá podľa čl. 13 prílohy k DP SFZ – po piatom, deviatom,
dvanástom, päťnástom atď napomenutí zastavenie činnosti na jedno stretnutie.
Kluby sú povinné viesť si vlastnú evidenciu žltých kariet podľa zápisu o stretnutí,
podpísanú kapitánom mužstva. Opatrenie platí pre všetky súťaže dospelých, dorastu a žiakov v
pôsobnosti ObFZ Levice. Za neoprávnený štart hráča po piatom napomenutí je zodpovedný výlučne
oddiel.
e) V prípade zmeny štatutára klubu je klub povinný túto skutočnosť nahlásiť písomne na ŠTK ObFZ
do 5 dní od schválenia a telefonicky prípadne emailom na sekretariát ObFZ do 48 hodín od schválenej
zmeny.

8. Štart hráčov
a) V kategórii dorastu štartujú hráči narodení 1.1.1996 a mladší
b) V kategórii dospelých štartujú hráči, ktorí túto kategóriu tvoria, ako aj hráči kategórie dorastu, ktorí
spĺňajú podmienky štartu podľa čl. 113 SP futbalu.
Okrem svojej vekovej kategórie môže vo vyššej vekovej kategórii štartovať hráč dorastenec v kategórii dospelých, ktorý v priebehu kalendárneho roka (1.1. - 31.12) dovŕšil 16 rokov
veku.
V takom prípade sú kluby povinné vyžiadať si písomný súhlas rodičov a príslušného
telovýchovného lekára. Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii
nesie klub a príslušný tréner. Zásadou je, že hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom
stretnutí.

Oddiely sú povinné predkladať s registračným preukazom aj povolenie športového
lekára na striedavý štart vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP, čl.113. V prípade nepredloženia
potvrdenia rozhodca nepovolí jeho štart za družstvo dospelých alebo dorastu a túto skutočnosť uvedie
do Zápisu o stretnutí. Doklad povolenie štartu vo vyššej vekovej kategórii má platnosť 12 mesiacov.
c) Ak je hráč práceneschopný, nemôže nastúpiť v súťažnom stretnutí! Prípadný štart takéhoto hráča
bude riešený DK tak, že bude potrestaný previnivší sa hráč – výsledok stretnutia ostáva v platnosti.

9. Podmienka účasti
a) V oblastnom majstrovstve dospelých je povinná účasť minimálne jedného družstva mládeže (dorast,
žiaci, prípravka), ktoré súťaž musí dohrať. V prípade odstúpenia družstva mládeže zo súťaže bude
mužstvo dospelých zostupujúce bez ohľadu na umiestnenie.
b) V ObM dospelých je podmienkou mať trénera minimálne s najnižšou trénerskou kvalifikáciou.
c) Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný registračný preukaz, ktorého náležitosti
musia byť v súlade s platným SP futbalu. Od 1.7.2014 je možné nastúpiť len na nový plastový
registračný preukaz.
d) Na majstrovské stretnutie nastupujú hráči s dobre viditeľnými číslami od 1 do 99, pričom brankár
má farbu dresu odlišnú od ostatných hráčov a farby úboru rozhodcu. Právo voľby farby dresov
má hosťujúci oddiel, domáci oddiel sa musí prispôsobiť.
e) Súčasťou výstroja musia byť u každého hráča chrániče holenných kostí. Hráč, ktorý nebude túto
povinnosť rešpektovať, nebude pripustený do hry.
f) Usporiadajúci oddiel je povinný vo všetkých súťažných stretnutiach zabezpečiť prítomnosť
zdravotníckej služby a nosítka
g) Striedanie : v súťažnom stretnutí je povolené striedať v kategórii dospelých troch (3) hráčov.
V kategórii dorastu štyroch (4) hráčov. Striedanie sa vykonáva pomocou dobre viditeľných číselných
tabúľ, ktoré je povinný mať domáci oddiel k dispozícii
h) Každý usporiadajúci oddiel je povinný mať zabezpečenú usporiadateľskú službu s minimálne 8
usporiadateľmi ObM, 6 usporiadateľmi v ostatných súťažiach dospelých a mládeže. Usporiadatelia
musia mať reflexné vesty označené nápisom USPORIADATEĽ a očíslované, pred stretnutím
odovzdá hlavný usporiadateľ rozhodcovi stretnutia zoznam usporiadateľov.
i) Každý futbalový oddiel je povinný zabezpečiť si protokol o spôsobilosti futbalového ihriska. Bez
tohoto dokladu ihrisko nebude uznané na odohranie majstrovských futbalových stretnutí. Týka sa
postupujúcich a zostupujúcich mužstiev a nových oddielov do začiatku súťaže, ostatné oddiely do
termínu určeného ŠTK
j) Vo všetkých súťažiach dospelých a dorastu je domáci oddiel povinný mať k dispozícii počas
majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca.
k) Vo všetkých stretnutiach dospelých, dorastu a žiakov predložia vedúci družstiev najneskôr 15
minút pred začiatkom stretnutia registračné preukazy hráčov a vyplnený zápis o stretnutí, ktorý
je podpísaný kapitánmi a vedúcimi družstiev. Najneskôr 20 minút pre začiatkom stretnutia sú
družstvá dospelých, dorastu a žiakov povinné mať v ISSF riadne vyplnené nominácie hráčov
a realizačných tímov v Zápise o stretnutí. V prípade akýchkoľvek problémov znemožňujúcich
vyplniť elektronický Zápis o stretnutí, sa vypíše iba papierový Zápis o stretnutí (strojom alebo

na počítači), do ktorého R uvedie odôvodnenie prečo nebolo možné urobiť elektronický Zápis
o stretnutí. R je povinný do 5 hodín po stretnutí prepísať papierový Zápis o stretnutí do ISSF.
l) Organizátor stretnutia (domáci oddiel) je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č.1/2014 zo dňa
4.decembra 2013 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

10. Systém súťaží
Hrá sa systémom každý s každým dvojkolovo podľa vyžrebovania. Prvé družstvo získava titul Víťaz
ObM a právo postupu do V.ligy.

11. Hodnotenie výsledkov v súťažiach
Za víťazstvo v stretnutí získava družstvo 3 (tri) body, nerozhodný výsledok sa hodnotí jedným
bodom pre obe družstvá

12. Nastúpenie na stretnutie, čakacia doba
1. Na majstrovské stretnutie môžu nastúpiť len hráči, uvedení pred začiatkom stretnutia v zápise o
stretnutí v počte 18 hráčov
2. Za riadny nástup sa považuje :
a) ak nastúpi najneskôr 20 min. po stanovenom začiatku stretnutia na hraciu najmenej 7
hráčov, riadne ustrojených a pripravených k začiatku stretnutia
b) ak je rozhodcovi odovzdaný riadne vyplnený zápis o stretnutí s podpismi kapitánov
družstva a platné registračné preukazy
c) pred každým stretnutím po nástupe družstiev na hraciu plochu pred vyžrebovaním strán
domáce družstvo na čele s kapitánom pozdraví hosťujúce družstvo podaním ruky
3. K posúdenie, či bola dodržaná čakacia doba 20 minút je oprávnený len delegovaný rozhodca,
resp. rozhodca laik
4. Ak oznámi hosťujúce družstvo usporiadateľovi oneskorenie zapríčinené okolnosťami, ktoré
nemohlo v danej chvíli ovplyvniť (dopravná nehoda, nezjazdnosť ciest, porucha a pod.) musí
domáce družstvo počkať príchod hostí a stretnutie odohrať. V takomto prípade je oddiel povinný na
ŠTK predložiť dôvody, ktoré viedli k prekročeniu čakacej doby
5. Hráč, ktorý nenastúpil na začiatok stretnutia, môže nastúpiť v ktorejkoľvek minúte, keď je hra
prerušená. Pri nastúpení musí odovzdať RP rozhodcovi, kapitán družstva súpera má právo kontroly
totožnosti.
6. Konfrontácia (kontrola totožnosti)
a) kontrolu totožnosti hráčov družstiev je možné vykonať najneskôr pred začiatkom druhého
polčasu, kontrola totožnosti – konfrontácia – u dorastu je povinná
b) ak kontrola totožnosti bola vykonaná pred stretnutím, v polčase, alebo v prípade
striedajúceho hráča v druhom polčase, a kapitán družstva súpera neuviedol žiadne námietky proti
jeho totožnosti ihneď, nie je možné prípadné námietky uviesť v zápise o stretnutí
Doporučujeme hráčom, aby so sebou nosili na stretnutie hodnoverný doklad o totožnosti – OP,

pas, vodičský preukaz, preukaz poistenca) v prípade, keď hráč nemá zverejnenú fotku v ISSF a nie je
možné ho cez ISSF overiť . Pri námietkach proti štartu hráča – jeho totožnosti, sú rozhodcovia a
delegát povinný postupovať v zmysle čl.66 bod b SP.
7.Postup pri neuznaní – námietke k totožnosti niektorého hráča. (konfrontácie)
V prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totožnosti alebo neuznania totožnosti niektorého
hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev u mládeže), kapitán uvedie
námietku proti štartu hráča (hráčov) do zápisu o stretnutí a na základe jeho námietky vyzve
rozhodca uvedeného hráča (hráčov) na vykonanie kontroly totožnosti (podľa RP). Túto
konfrontáciu vykoná sám tak, že skontroluje fotografiu hráča na RP, zaznamená do zápisu
o stretnutí podľa odpovede hráča jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého bydliska, nechá
hráča podpísať uvedené údaje (taktiež ich podpíše kapitán a vedúci družstva) a po stretnutí zašle
registračný preukaz skontrolovaného hráča spoločne zo zápisom o stretnutí. Ak rozhodca po
konfrontácii, ktorú vykonal rozhodne, že registračný preukaz zodpovedá totožnosti hráča, povolí
hráčovi nastúpiť v stretnutí a na druhej strane zápisu o stretnutí popíše dôvod svojho
rozhodnutia. Odmietnutie (nepodrobenie sa) kontroly totožnosti alebo neuznania totožnosti
hráča (hráčov) po konfrontácii rozhodcom má za následok, že hráč (hráči) nemôžu v stretnutí
nastúpiť a rozhodca tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v zápise ostretnutí. Ak sa tak stane
v polčasovej prestávke (v priebehu druhého polčasu), hráč je v zmysle Pravidiel futbalu
vylúčený z hry.

13. Zásady pre zmeny termínov a začiatkov
Zmeny hracieho času a termínov uvedených vo vyžrebovaní sa musia vykonať nasledovne :
a) stretnutia sa zásadne predohrávajú
b) usporiadajúci oddiel oznámi súperovi a ŠTK ObFZ písomne doporučenou poštou zmenu hracieho
času najmenej 10 dní pred stretnutím. Pri dodržaní termínu je súper povinný zmenu automaticky
akceptovať, poplatok 7.- € Rozhodujúce je razítko poštového úradu.
c) pri žiadosti o zmenu hracieho času po termíne, resp. zmenu termínu na iný deň, je potrebná
písomná dohoda oddielov na ŠTK doložená poplatkom 17.-€

14. Námietky (protest)
1. Opodstatnené a dokladmi doložené námietky je možné podľa čl. 118 – 125 SP podať písomne
doporučenou poštou najneskôr do 3 dní po stretnutí.
Námietky je možné podať spravidla :
a) pri porušení SP a rozpisu súťaže
b) pri porušení ustanovení Pravidiel futbalu
c) pri nedodržaní ďalších futbalových noriem
2. Podanie námietok proti technickým chybám rozhodcu nemôže mať vplyv na zmenu výsledku
stretnutia dosiahnutého na ihrisku
3. Obsah námietok je uvedený v čl. 123 SP
4. Námietkový vklad v súťažiach riadených ObFZ je 7.- € (účtovaný v mesačnej zbernej faktúre)
5. Námietky nebudú prerokované, ak nebudú obsahovať všetky náležitosti predpísané čl. 118 – 124 SP

6. Odvolanie proti rozhodnutiu o námietkach, ktoré vydala ŠTK a DK je možné podať na Odvolaciu
komisiu ObFZ, poplatok za odvolanie sa stanovuje vo výške 33.- €(účtovaný v mesačnej zbernej
faktúre). Odvolanie musí obsahovať náležitosti uvedené v čl. 123 SP
7. Námietky, ktoré je povinný rozhodca zapísať na žiadosť kapitána do Zápisu o stretnutí:
- proti výsledku stretnutia
- proti priebehu stretnutia, nie však k výkonu rozhodcu
- proti náležitostiam hracej plochy
- proti štartu niektorého súperovho hráča
- proti výstroju hráčov súperovho družstva
- proti striedaniu náhradníkov
- proti popisu priestupkov napomínaných a vylúčených hráčov

15.Zásady pri disciplinárnom pokračovaní
A. V prípade mimoriadnych situácií na stretnutí sú delegované osoby povinné do 48 hodín
predložiť písomné stanovisko.

16.Postup a zostup
1. Ak majú po odohraní súťaže dve, alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí pre
určenie postupujúceho a zostupujúceho družstva väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí. Ak je
rovnaký, rozhoduje najskôr gólový rozdiel a potom vyšší počet vstrelených gólov na ihrisku súpera zo
vzájomných stretnutí. Ak je i ten rovnaký, odohrajú družstvá rozhodujúce stretnutie na neutrálnom
ihrisku, čl. 25 SP
2. Víťaz oblastných majstrovstiev dospelých postúpi do súťaží riadených regionálnym futbalovým
zväzom – V.liga
- v prípade, že víťaz neprejaví záujem o postup z akéhokoľvek dôvodu, resp. nesplní podmienky
podmienky stanovené pre účasť v súťaži, postupujúcim sa stane družstvo umiestnené na 2.mieste.
- družstvo, ktoré sa umiestni na 16. mieste, resp. na poslednom mieste pri poklese počtu účastníkov
pre vystúpenie zo súťaže, alebo vylúčenie zo súťaže, zostúpi do II. triedy
- do Oblastného majstrovstva postúpia družstvá z 1. a 2. miesta II. triedy, do III. triedy zostúpi
družstvo zo 16.miesta II. triedy, resp. posledného miesta pri poklese účastníkov pre vystúpenie zo
súťaže, alebo vylúčenie zo súťaže , poradie na 1. a 2.mieste sa určí podľa čl.25 SP futbalu
- do II. triedy postúpia družstvá z 1. a 2. miesta III. triedy, poradie na 1. a 2.mieste sa určí podľa čl.25
SP futbalu
3. Víťazom oblastných majstrovstiev dorastu bude víťazné družstvo a získava právo postupu do
regionálnych súťaží.
4. Ak z regionálnej súťaže V. ligy zostúpi do oblasti jedno, prípadne viac družstiev, zvyšuje sa
o príslušný počet zostupujúcich do II. triedy a náväzne z II. triedy do III. Triedy.
5. V prípade postupu mužstva dospelých, dorastu alebo žiakov zo súťaží ObFZ Levice do vyššej
súťaže (RFZ) zaplatí ObFZ Levice postupujúcemu FO v 1.ročníku súťažný vklad.

17.Rozhodcovia a delegáti

1. Rozhodcov a asistentov rozhodcu deleguje na stretnutia Komisia rozhodcov.
Obsadenie a zmeny v delegovaní a správy komisie budú uverejňované na webovej stránke ObFZ
Levice www.obfz-levice.sk, v týždenníku NITRIANSKE NOVINY – MY - TÝŽDEŇ NA
POHRONÍ, v odôvodnených prípadoch telefonicky
2. Aktívni rozhodcovia nemôžu nastupovať v majstrovských stretnutiach riadených ŠTK ObFZ
Levice
3. V prípade, že sa nedostaví delegovaný rozhodca, postupuje sa podľa ustanovení čl. 73 SP. Za riadne
vyplnenie zápisu o stretnutí a jeho doručenie do 48 hodín po stretnutí zodpovedá usporiadajúci oddiel.
Oneskorené doručenie takéhoto zápisu sa trestá poriadkovou pokutou 10,- €.
Zápis o stretnutí sa vo všetkých súťažiach dospelých, dorastu a žiakov vyhotovuje v
elektronickej forme (ISSF). Pred stretnutím sa vytlačí v troch exeplároch (pri prítomnosti
delegáta v štyroch exemplároch), ktoré pred stretnutím podpíšu kapitáni a vedúci mužstiev.
V prípade akýchkoľvek problémov znemožňujúcich vyplniť elektronický Zápis o stretnutí, sa
vypíše iba papierový Zápis o stretnutí (strojom alebo na počítači), do ktorého R uvedie
odôvodnenie prečo nebolo možné urobiť elektronický Zápis o stretnutí. R je povinný do 5 hodín
po stretnutí prepísať papierový Zápis o stretnutí do ISSF.

(Bez podpísaného Zápisu o stretnutí pred stretnutím kapitánom a vedúcim mužstva, nie
je možné začať stretnutie!)
Po skončení stretnutia v elektronickom Zápise o stretnutí R vyplní všetky požadované
údaje a Zápis o stretnutí uzavrie. V elektronickom zápise o stretnutí sa vypisuje aj
záznam rozhodcu (v prípade mimoriadnych udalostí).
Pokiaľ rozhodca neudelil ŽK a ČK – túto kolónku po stretnutí na originále a kópiách rozhodca
vyškrtne (len v prípade, že Zápis sa nepodarilo nahrať v ISSF a bol vyhotovený papierový zápis)
4. Rozhodcovia odosielajú riadiacemu orgánu Zápis o stretnutí v 1 vyhotovení (originál) do 24 hodín
po stretnutí v pondelok (Doporučený list I.trieda) alebo doručia osobne na sekretariát v Dome športu
najneskôr v utorok po stretnutí – z dôvodu zasadnutia KR ObFZ v stredu po stretnutí.
5. Zadnú časť Zápisu o stretnutí vo všetkých súťažiach ObFZ sú rozhodcovia povinní vyplniť
písacím strojom alebo počítačom.
6. Futbalové oddiely majú právo 10 dní pred jesennou a jarnou časťou súťažného ročníka vetovať
dvoch rozhodcov, ktorí boli delegovaní na ich stretnutia v jarnej časti predchádzajúceho ročníka,
resp.jesennej časti príslušného súťažného ročníka. Vetovanie musí byť riadne písomne zdôvodnené.

18.Súťaž o najlepšieho strelca súťaže.
Vyhodnocuje sa súťaž o najlepšieho strelca Oblastného majstrovstva dospelých, II. Triedy.
Hodnotenie výsledkov sa vykonáva podľa údajov uvedených v zápise o stretnutí.

19.Súťaž o najlepšieho rozhodcu.
Vyhodnocuje sa súťaž o najlepšieho rozhodcu Oblastného majstrovsta. Po skončení súťažného ročníka
budú emailom zaslané tlačivá klubov v súťaži ObM na hlasovanie o najlepšieho rozhodcu Oblastného
majstrovstva. FO na tlačive uvedú meno podľa nich najlepšieho rozhodcu súťažného ročníka, ktorý
rozhodoval v najvyššej súťaži ObFZ Levice – ObM dospelí. Podmienka je, aby nominovaný rozhodca
v príslušnom súťažnom ročníku, rozhodoval aspoň v piatich stretnutiach ObM.

20.Zimný halový turnaj
XI. ročník Zimného halového turnaja o Pohár ObFZ sa odohrá v januári 2015. Na turnaji budú
štartovať družstvá Oblastného majstrovstva dospelých, ktoré sa v jesennej časti ročníka umiestnia na
1.- 8.mieste. Na turnaji nemôžu štartovať hráči, ktorí majú trest zastavenia pretekárskej činnosti a
ktorým bol udelený trest na dva a viac zápasov.

21.Zimný halový turnaj dorastu
V.ročník Zimného halového turnaja dorastu o Pohár ObFZ sa odohrá v mesiacoch január alebo február
2015 za účasti družstiev Oblastného majstrovstva dorastu umiestnené po jeseni na 1.- 8.mieste,
nemôžu štartovať hráči v treste a ktorým bol udelený trest na dva a viac zápasov.

22.Zimný halový turnaj žiakov
XII.ročník Zimného halového turnaja žiakov o Pohár ObFZ sa odohrá cez jarné prázdniny 2015 za
účasti družstiev Oblastného majstrovstva žiakov umiestnené po jeseni na 1.- 4.mieste v skupine
Juhovýchod a 1.- 4.mieste v skupine Severozápad.
Na turnaji nemôžu štartovať hráči, ktorí majú trest zastavenia pretekárskej činnosti a ktorým bol
udelený trest na dva a viac zápasov.

23.Hlásenie výsledkov
Usporiadateľ – domáci oddiel hlási v nedeľu po stretnutí, komentár k zápasu, pre Oficiálny spravodaj
ObFZ – NITRIANSKE NOVINY – MY - TÝŽDEŇ NA POHRONÍ
na tel: 036 6318739, 0915 767534, 0902 181181. Výsledok a strelcov gólov v prípade, pokiaľ týchto
nie je možné si vyhľadať na web stránke www.futbalnet.sk/súťaže z dôvodu nenahrania Zápisu
v ISSF.

24.Titul a ceny
Víťaz Oblastných majstrovstiev Levice dospelí, medaile, pohár
Víťaz Oblastných majstrovstiev dorast, medaile, pohár
Víťaz II. triedy, pohár
Víťaz III. triedy, pohár

25.Prehľad poplatkov
a) Tabuľka č.1
Registračný poplatok

prestupové poplatky

vklad pri námietkach

Dospelí

5,-€

Dorast

5,-€

žiaci

0,-€

dospelí

10 .- €

dorast

7.- €

Žiaci

0,-€

dospelí

7.- €

dorast

7.- €

žiaci

3,30 €

odvolací vklad

33.- €

poplatok pri vylúčení hráča

7.- €

poplatok za 5,9,12,15.. ŽK hráča

7.- €

oneskorené zaslanie zápisu o stretnutí

10,- €

poplatok za žiadosť o zmenu trestu

7.- €

b) Tabuľka č.2
PREDMET
PODANIA
zmena miesta
stretnutia
zmena poradia
stretnutia
zmena úhč

TERMÍN PODANIA
pred začiatkom
sezóny
pred začiatkom
sezóny
nad 10 dní

POPLATKY DOPLŇUJÚCE NÁLEŽITOSTI
PODANIA
bez
bez

súhlas súpera

7,-€

oznámiť súperovi doporučeným
listom, kópiu podania predložiť na
štk
súhlas súpera
súhlas súpera

zmena úhč
do 10 dní
17,-€
zmena termínu
nad 10 dní
7,-€
stretnutia žiaci
zmena termínu
do 10 dní
17,-€
súhlas súpera
stretnutia
zmena poradia
nad 10 dní
7,-€
súhlas súpera
stretnutia
zmena poradia
do 10 dní
17,-€
súhlas súpera
stretnutia
zmena miesta
nad 10 dní
7,-€
stretnutia
zmena miesta
do 10 dní
7,-€
súhlas súpera
stretnutia
Oznám.o nenastúpení
7,-€
na najstr.stretnutie
zmeny vyplývajúce
bez
oznámenie súperovi, resp. súhlas
z vyššej moci
súpera
Upozornenie: Žiadosti na ŠTK, DK a KR je potrebné písať a odosielať cez ISSF.

26.Smernica ObFZ Levice bezhotovostný styk pri súťažných
stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK. Platná od 16.7.2013
Článok 1. Povinnosti ObFZ
ObFZ :
a) ObFZ stanoví výšku hrubých finančných odmien delegovaných osôb za jedno stretnutie vo
všetkých súťažiach ObFZ.
b) Vypočíta a stanoví celkovú výšku nákladov FK za súťaž v celom súťažnom období, podľa
počtu stretnutí. Súčet nákladov za jednotlivé súťaže ( napr. dospelí + dorast + žiaci ), dá
celkovú sumu, ktorú klub uhradí na osobitnú položku účtu ObFZ v štyroch splátkach, ktoré
stanovil VV ( 31.8., 30.9., 28.2., 30.4.), splátka sa môže uhradiť aj v dvoch splátkach : jeseň
(31.8.) a jar (28.2.). Po skončení príslušnej časti SR ( jeseň – jar ) vykoná ObFZ vyúčtovanie
poukázaných čiastok a v prípade preplatku bude tento do 31.07. príslušného roku poukázaný
príslušnému klubu. V prípade, že poukázaná čiastka bude z pohľadu úhrad klubu
nepostačujúca, klub je povinný doplatiť chýbajúcu finančnú čiastku na účet ObFZ. Za jesennú
časť v jarnej splátke (28.2) a za jarnú časť do 31.08. Výška nákladov bude stanovená vrátene
servisných poplatkov.

Servisné poplatky 31.8.

30.9.

28.2.

30.4.

Spolu:

Dospelí

12,-€

12,-€ 12,-€ 12,-€ 48,-€

Dorast

8,-€

8,-€

8,-€

8,-€

32,-€

Žiaci

4,-€

4,-€

4,-€

4,-€

16,-€

c)

1 x mesačne bude výplatný deň, v ktorom budú finančné prostriedky zaslané na účty
delegovaných osôb – schválený termín je 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

d)

Prostredníctvom R zabezpečiť označenie pečiatkou a podpisom zástupcu domáceho oddielu
hore na prednej strane zápisu o stretnutí a zaslanie v stanovenom termíne na ObFZ, ako
podklad k vyplateniu náhrad v príslušnom stretnutí.

e) Komisia rozhodcov zabezpečí pre sekretariát ObFZ menný zoznam osôb delegovaných na
súťažné stretnutia ObFZ, ktorý bude obsahovať : meno , priezvisko, bydlisko, PSČ, rodné
číslo, číslo občianskeho preukazu a číslo účtu.

Článok 2. Povinnosti FK v pôsobnosti ObFZ Levice
Futbalový klub ( FK ) :
a) Na základe VV stanovenej výšky nákladov pre jednotlivé súťaže dospelých , dorastu a žiakov
sú FK povinné uhradiť a dokladovať celkovú výšku nákladov na ObFZ v stanovených
termínoch .Kontrolu úhrad vykoná ŠTK ObFZ a poverená osoba za ObFZ.
b) Ak FK túto povinnosť nesplní, bude mať príslušné mužstvo dospelých odo dňa splatnosti
uvedenom v Rozpise súťaží – Hospodárske náležitosti, nepodmienečne zastavenú pretekársku
činnosť a to až do dňa preukázania úhrady príslušnej povinnej platby. V prípade, že klub

platbu nevykoná ani po troch súťažných kolách , budú voči nemu vyvodené sankcie v zmysle
znenia noriem SFZ.
c) Usporiadajúci FK je povinný na prednej strane zápisu po stretnutí označiť pečiatkou
a podpisom zástupcu domáceho oddielu, ktorý je podkladom k vyplateniu náhrad
delegovaných osôb v príslušnom stretnutí.
d) FK sú zároveň povinné viesť si evidenciu delegovaných osôb v jednotlivých zápasoch
a rovnako tak aj evidenciu o pravidelných úhradách na účet ObFZ Levice.
Schválil : Rada a VV ObFZ Levice dňa: 16.7.2013
Upozornenie: Poplatky za prestup hráča, hosťovanie hráča, zrušenie hosťovania, nová
registrácia, poplatky za ŽK (5,9,12...) za ČK, zmenu trestu, pojednávacie poplatky sa už
nehradia šekmi, prevodmi a ani priamo na sekretariáte, ale budú od 1.7.2013 priradené na
mesačnú zbernú faktúru automaticky. O vygenerovaní mesačnej zbernej faktúry na daný FK
budú príslušní kluboví ISSF manažéri informovaní pomocou emailu zo systému ISSF.
ObFZ upozorňuje kluby na dodržiavanie termínu splatnosti zbernej faktúry. V prípade
neuhradenia zbernej faktúry v termíne splatnosti sa kluby vystavujú následkom v zmysle
SP čl.99 písm.c.

27.Výška náhrad delegovaným osobám pre jednotlivé súťaže:
Súťaž, kategória

R
náhrady

AR
náhrady

DZ
náhrady

ObM dospelí

33,-€

27,-€

27,-€

II. trieda

28,-€

23,-€

23,-€

III. trieda

27,-€

21,-€

21,-€

ObM dorast

17,-€

13,-€

ObM žiaci

13,-€

8,-€

Dvojzápas R dorast + AR žiaci (v jednom klube)

25,-€ / 2 zápasy

Dvojzápas R žiaci + AR dorast (v jednom klube)

18,-€ / 2 zápasy

Prípravky

11,-€

Dvojzápas prípravky

18,-€ / zápasy

Halové turnaje dospelí

35,-€

Halové turnaje mládež

30,-€

Úradný
dohľad

27,-€

Poznámka: V prípade neodohratia stretnutia majú delegované osoby nárok na vyplatenie 50% náhrad,
ktoré uhradí oddiel, ktorý zapríčinil neodohratie.
V prípade neodohratia stretnutia z vyššej moci sa náklady na delegované osoby rodelia:
½ domáci a ½ hostia

Ing. František URBAN, v. r.
predseda ObFZ

Ing. Jozef Šaliga, v. r.
predseda ŠTK ObFZ

Rozpis žiackych súťaží riadených ObFZ Levice
pre ročník 2014 – 2015
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaží
Súťaž riadi Komisia mládeže ObFZ Levice, v športovotechnických a disciplinárnych záležitostiach
rozhoduje ŠTK a DK ObFZ

2. Usporiadateľ
Futbalové oddiely uvedené vo vyžrebovaní na prvom mieste, miesta stretnutí sú uvedené vo
Vyžrebovaní

3. Termíny
Termíny jednotlivých kôl sú uvedené vo vyžrebovaní. Hracím dňom je sobota, v prípade dohody je
možné hrať aj v iný deň v súlade so zásadou, že zápasy sa predohrávajú. Písomnú dohodu klubov je
potrebné dať schváliť najmenej 10 dní vopred na ŠTK – všetky žiadosti podliehajú poplatkom
uvedeným v tabuľke – Prehľad poplatkov č.2

4. Hospodárske náležitosti
Družstvá štartujú v súťaži na náklady svojho futbalového oddielu – klubu.
Usporiadateľ je povinný poskytnúť hosťujúcemu družstvu občerstvenie vo forme malinovky,
minerálky, pitnej vody resp. čaju

5. Osobitné ustanovenie
Ak v priebehu súťažného ročníka nenastúpi družstvo bezdôvodne na zápas, potrestá sa futbalový
oddiel pokutou uvedenou v tabuľke v bode 6. Hospodárske náležitosti (pre dospelých a dorast) písm.
„d“. Po treťom nenastúpení pokuta podľa časti uvedenej v bode 6. Hospodárske náležitosti (pre
dospelých a dorast) písmeno „c“ s vylúčením družstva zo súťaže.
Za preukázaný neoprávnený štart hráča sa potrestá FO pokutou uvedenou v tabuľke v bode 6.
Hospodárske náležitosti (pre dospelých a dorast) písm. „f “

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
6. Predpis
a)Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku a smerníc tohoto rozpisu
b) Posledné tri kolá v kategóriach žiakov sa musia odohrať v UHČ. ŠTK si vyhradzuje právo udeliť
výnimku na stretnutia, ktoré neovplyvnia postupy a zostupy.

7. Štart hráčov
V súťaži žiakov štartujú hráči narodení 1.januára 2000 a mladší na platný preukaz (od 1.7.2014 len na
nový plastový preukaz) . V súťaži žiakov je povolené striedať 6 (šesť) hráčov

8. Podmienka účasti
a) Všetci hráči musia byť registrovaní matričnou komisiou ObFZ a mať nové plastové registračné
preukazy.
b) V súťažiach žiakov je domáci oddiel povinný mať k dispozícii počas majstrovského stretnutia 3
lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca. Doporučujú sa však 4 lopty ako v ostatných
súťažiach.
c)Vo všetkých stretnutiach žiakov predložia vedúci družstiev najneskôr 15 minút pred začiatkom
stretnutia registračné preukazy hráčov a vyplnený zápis o stretnutí, ktorý je podpísaný kapitánmi
a vedúcimi družstiev. Najneskôr 20 minút pre začiatkom stretnutia sú družstvá žiakov povinné
mať v ISSF riadne vyplnené nominácie hráčov a realizačných tímov v Zápise o stretnutí.
V prípade akýchkoľvek problémov znemožňujúcich vyplniť elektronický Zápis o stretnutí, sa
vypíše iba papierový Zápis o stretnutí (strojom alebo na počítači), do ktorého R uvedie
odôvodnenie prečo nebolo možné urobiť elektronický Zápis o stretnutí. R je povinný do 5 hodín
po stretnutí prepísať papierový Zápis o stretnutí do ISSF. (V prípade nedostavenia sa
delegovaného rozhodcu sa postupuje v zmysle bodu 12 písm. „a“.)

9. Výstroj hráčov
Hráči nastupujú k zápasom v úplnej a jednotnej výstroji pre žiakov. Na majstrovské stretnutie
nastupujú hráči s dobre viditeľnými číslami od 1 do 99, pričom brankár má farbu dresu odlišnú od
ostatných hráčov a farby úboru rozhodcu. Právo voľby farby dresovmá hosťujúci oddiel, domáci
oddiel sa musí prispôsobiť. Všetci hráči musia mať chrániče holenných kostí

10. Systém súťaže
Hrá sa systémom každý s každým doma a vonku v dvoch skupinách. O víťaza oblastného majstrovstva
sa stretnú systémom 1 JZ – 2 SV , 2 JZ – 1 SV, porazení o 3. miesto víťazi o 1. miesto v
v Novom Tekove prvú sobotu po skončení dlhodobej časti súťaže žiakov.
11. Hrací čas
Hrací čas súťaže starších žiakov je 2 x 35 min. s 15 min. prestávkou

12. Rozhodcovia
a) Rozhodcov na stretnutia podľa vyžrebovania deleguje Komisia rozhodcov ObFZ.
V prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu, rozhoduje toho času prítomný kvalifikovaný
rozhodca. Ak nie je prítomní, prednostné právo riadiť zápas má vedúci, alebo tréner hosťujúceho
oddielu. V prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu sa vypisuje papierový zápis o stretnutí (nie
elektronický v ISSF)
b) Rozhodcovia odosielajú riadiacemu orgánu Zápis o stretnutí v 1 vyhotovení (originál) doporučene,
prioritnou poštou.
.

13. Konfrontácia
V žiackych súťažiach je konfrontácia povinná pred začiatkom zápasu za účasti
kapitánov a trénerov, resp. vedúcich družstiev
14. Hodnotenie výsledkov
Za víťazstvo sa priznávajú tri body, pri nerozhodnom výsledku každé družstvo
získa jeden bod, za prehru 0 bodov. V prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu
zodpovedá za doručenie papierového zápisu o stretnutí usporiadajúci oddiel do 48 hodín po
stretnutí. Nesplnenie tejto povinnosti sa trestá pokutou 3,30 €. Po doručení papierového zápisu
o stretnutí na ObFZ, tento bude prepísaný do ISSF členom KR.
15. Titul a ceny
Víťazné družstvo získa titul „Víťaz oblastných majstrovstiev Levice 2012-2013“.
Družstvá na 1. - 3. mieste pohár a medaile, družstvo na 4. mieste pohár.

Ing. Jozef Šaliga, v. r.
predseda ŠTK ObFZ

Ing. František Urban,v. r.
predseda ObFZ

Štefan Víg,v.r
predseda KM ObFZ

Súťaže prípraviek pre ročník 2004 a mladší
1. HRACIA PLOCHA
Hracia plocha (ďalej len HP) musí mať tvar obdĺžnika. Pre ročník 2004 a mladší polovica riadneho
ihriska bez pokutového územia (ďalej len PÚ ) vyznačená viditeľnými čiarami (na predĺženie čiar 16tky je možné použiť kužele). Na oboch stranách HP musí byť vyznačené PU (viď. nákres HP).
Značka pokutového kopu je vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary v strede bránky. Odporúčané
bránky sú rozmer 3x2m, musia byť vybavené sieťami, zabezpečené proti prevráteniu.

2. LOPTA
Používa sa klasická futbalová lopta. Pre ročníky 2004 a mladší sa odporúča veľkosť č.4. Usporiadateľ
musí pripraviť k hre minimálne 3 lopty.

3. POČET HRÁČOV
1. V družstve štartuje 7 hráčov, jeden musí byť vždy brankár.
2. Maximálny počet hráčov na súpiske je 18.
3. Strieda sa hokejovým spôsobom, počet striedaní je neobmedzený. Pre kategóriu U10, U9 je
doporučené striedania celej šestky po piatich minútach, tak aby si počas stretnutia zahrali všetci hráči
na súpiske.
4. Náhradník môže vstúpiť na HP iba vtedy, ak ju už striedaný hráč opustil a uskutoční sa iba vo
vyčlenenom priestore, t.j. zboku svojej polovice HP.

4. VÝSTROJ HRÁČOV
1. Družstvo nastúpi na stretnutie v jednotnej výstroji (rovnaké dresy), brankár musí mať farebne
odlíšený dres od oboch družstiev. Dresy musia byť očíslované v rozpätí 1-99.
2. Obuv – kopačky s lisovanou podrážkou.
3. Chrániče holení sú povinné, musia byť zakryté štulpňami.

5. ROZHODCA
Rozhodca dbá na dodržiavanie pravidiel, pred stretnutím dbá na riadne vyplnenie zápisu o stretnutí
v troch vyhotoveniach (V súťažiach prípraviek sa zápis nevypisuje v ISSF, ale vypisuje sa v klasickej,
papierovej forme, strojom, alebo PC). Riadne vyplnený a vypísaný originál zápisu zašle na ŠTK, kópie
si po stretnutí prevezmú vedúci oboch družstiev. Kvalifikovaného rozhodcu na stretnutia deleguje KR
ObFZ. V prípade nedostavenia sa kvalifikovaného rozhodcu sú družstvá (vedúci a kapitáni) povinné sa
dohodnúť na rozhodcovi laikovi, ak sa nedohodnú, rozhodne o rozhodcovi žreb, toto uviesť v zápise
o stretnutí a stretnutie odohrať. Rozhodca laik preberá všetky právomoci kvalifikovaného rozhodcu
a družstvá sú povinné rešpektovať jeho rozhodnutia. Rozhodca je povinný zaslať originál zápisu
o stretnutí na ŠTK, ak rozhoduje laik, zápis je povinný zaslať domáci FO nasledujúci pracovný deň po
stretnutí na ŠTK.

6. HRACÍ ČAS
Ročník 2004 a mladší 2 polčasy po 20 minút s prestávkou 15 minút.

7. HRÁČ MIMO HRU
Pravidlo o postavení mimo hry neplatí.

8. VOĽNÉ KOPY
Proti družstvu, ktorého hráč sa dopustil porušenia pravidiel, nariadi rozhodca voľný kop. Pri jeho
realizácii musia byť hráči súperovho družstva vzdialení od lopty minimálne 5 metrov.

9. POKUTOVÝ KOP
Pri porušení pravidla XII. hráčom brániaceho družstva vo vlastnom PU nariaďuje rozhodca pokutový
kop. Pokutový kop sa vykonáva zo značky pokutového kopu zo vzdialenosti 8 metrov od bránkovej
čiary v strede bránky.

10. VHADZOVANIE LOPTY
Ak lopta úplne prejde po zemi alebo vo vzduchu za postrannú čiaru, vhadzuje ju na HP niektorí
z hráčov toho družstva, ktorého hráč sa lopty nedotkol ako posledný.

11. KOP OD BRÁNY, OTVORENIE HRY, MALÁ DOMOV
Brankár smie z vlastného PU loptu rozohrať do hry rukou alebo nohou. Lopta je v hre položením na
zem. Pri malej domov platí pravidlo ako vo veľkom futbale. V prípade porušenia pravidla o malej
domov sa zahráva priamy kop proti družstvu, ktoré sa previnilo z čiary PU najbližšie kolmo k miestu,
kde bolo porušené pravidlo.

12. NÁLEŽITOSTI DRUŽSTVA/SÚPISKY
Na každé stretnutie musí vedúci družstva predložiť súpisku spolu s registračnými preukazmi (od
1.7.2014 musia mať hráči nové plastové registračné preukazy). Súpiska musí obsahovať
meno, priezvisko a rodné číslo hráča, meno, priezvisko a kvalifikáciu trénera, mená, priezviská a
adresy členov RT, podpis zodpovedného funkcionára klubu. Hráči musia mať kartičku poistenca.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Všetky ostatné pravidlá PF platia.
Za víťazstvo a remízu sa prideľujú body, vedie sa a zverejňuje tabuľka súťaže. Záverečný turnaj sa
neuskutoční.
Náčrt plánu ihriska pre ročníky 2004 a mladší

Ing. Jozef Šaliga, v. r.
predseda ŠTK ObFZ

Ing. František Urban,v. r.
predseda ObFZ

Štefan Víg,v.r
predseda KM ObFZ
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