OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ TOPOĽČANY
Obchodná 9, 955 01 Topoľčany

ROZPIS
Majstrovských futbalových súťaží
O b F Z Topoľčany
pre súťažný ročník 2014 - 2015

Určené:
- futbalovým klubom - oddielom riadených ObFZ Topoľčany
- členom Výkonného výboru a komisií ObFZ Topoľčany
- rozhodcom a delegátom ObFZ Topoľčany

Orgány ObFZ Topoľčany:
Výkonný výbor ObFZ Topoľčany:
predseda:

Pavol

podpredseda: Ing. Juraj
členovia:

Šípoš

m: 0905 147 597

Soboňa

m: 0910 938 430

Ing. Miroslav Makový
Ing. Jozef
Ladický
Marek
Mokoš st.

m: 0905 966 817
m: 0903 179 472
m: 0915 134 712

Odvolacia komisia ObFZ Topoľčany:
predseda:

Jozef

Mokoš

členovia:

Peter
Michal

Mojžiš
Glos

m: 0905 984 277

Revízna komisia ObFZ Topoľčany:
predseda:

Ing. Bohumil

Košecký

členovia:

Jozef
Pavol

Gális
Patrovič

m: 0903 202 535

Odborné komisie ObFZ Topoľčany:
Športovo-technická komisia ObFZ Topoľčany:
predseda:

Marián

Čulák

podpredseda: Milan

Krajčík

členovia:

Mandúch
Lukačovič

Marián
František

m: 0903 912 454

Disciplinárna komisia ObFZ Topoľčany:
predseda:

Roman

Meluš

podpredseda: Juraj

Halíček

členovia:

Cibulka
Drobec

Miroslav
Martin

m: 0903 750 496

Komisia rozhodcov ObFZ Topoľčany:
predseda:

Jozef

Candrák

podpredseda: Richard

Sedlár

členovia:

Mokoš ml.
Cabaj

Marek
Michal

m: 0908 205 380

Komisia mládeža a ŠF ObFZ Topoľčany:
predseda:

Miroslav

Kastelovič

členovia:

Mgr. Igor
Ing. Jozef

Chrenko
Společník

m: 0905 823 995

Trénersko-metodická komisia ObFZ Topoľčany:
predseda:

Dušan

Martinka

členovia:

Ladislav
Jozef

Fajín
Pravda

m: 0905 388 716

Matričná komisia ObFZ Topoľčany:
predseda:

Mgr. Marián

Valko

m: 0907 233 941

Ekonomický aparát ObFZ Topoľčany:
predseda:

Ing. Peter

Michalík

m: 0905 605 326

Sekretariát ObFZ Topoľčany:
sekretár:

Mgr. Marián

sídlo:

ObFZ Topoľčany, Obchodná 9, 955 01 Topoľčany

telefón, fax:

038/5324866

IČO:

36108740

Valko

m: 0907 233 941

webová stránka:

www.obfztopolcany.sk

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s. Topoľčany, číslo účtu: 38525048/0900

poštu adresovať:

Oblastný futbalový zväz - skratka príslušnej komisie, Obchodná 9, 955 01 Topoľčany

email: sekretar@obfztopolcany.sk

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
1. Riadenie súťaží:
ObFZ Topoľčany riadi v s. r. 2014 - 2015 prostredníctvom svojich odborných komisií tieto súťaže:
dospelí:

6. liga - Majstrovstvá okresu
7. liga – II. trieda

- 14 družstiev
- 14 družstiev

U19 dorast: 6. liga - Majstrovstvá okresu

- 12 družstiev

U15 starší žiaci:

4. liga - Majstrovstvá okresu - skupina A 4. liga - Majstrovstvá okresu - skupina B -

U13 mladší žiaci:

Majstrovstvá okresu

8 družstiev
9 družstiev

- 11 družstiev

2. Termínová listina:
a) Termínová listina je nedeliteľnou časťou Rozpisu a termíny v nej uvedené sú záväzné pre všetky FK, FO riadené
ObFZ Topoľčany.
b) Hracím dňom v súťažiach dospelých je zásadne nedeľa v ÚHČ dospelých.
c) Hracím dňom v súťažiach dorastu je zásadne sobota v ÚHČ dospelých.
d) Hracím dňom v súťažiach starších žiakov je zásadne nedeľa 2 hodiny pred ÚHČ dospelých ako predzápas
dospelých.
e) Hracím dňom v súťaži mladších žiakov je zásadne sobota 2 hodiny pred ÚHČ dospelých ako predzápas dorastu,
alebo dospelých.
f) Schválené výnimky hracích dní a časov všetkých kategórii sú uvedené v Rozpise – A - bod 3.
g) Začiatky stretnutí súťaží vo všetkých kategóriách sú stanovené ŠTK ObFZ a schválené Výkonným výborom
ObFZ Topoľčany.

h) Výnimky z hracích dní a časov platia samostatne pre jesennú časť a pred jarnou časťou súťaže musí FK, FO o
výnimku požiadať znovu, alebo ju určí ŠTK ObFZ na základe nesplnenia podmienok pre účasť FK, FO v súťaži.
i) ŠTK ObFZ si vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny v odôvodnených prípadoch, pričom platí zásada, že
stretnutie sa predohráva. V prípade neuskutočnenia, alebo neodohrania stretnutia pre nepriaznivé poveternostné
podmienky, sa stretnutie odohrá najneskôr do 14 dní po vzájomnej dohode FK, FO. Vzájomná dohoda musí byť
uvedená v zápise o stretnutí, inak o termíne neodohraného stretnutia rozhodne s konečnou platnosťou ŠTK ObFZ.
j) Zmeny termínov, uvedené v termínovej listine, môžu byť vykonané len na základe riadne zdôvodnenej žiadosti a
dodržania nasledujúcich zásad:
- Domáci FK, FO, ktorý požiada o zmenu termínu na sobotu, resp. požiada o zmenu termínu majstrovského
stretnutia najneskôr 21 dní pred jeho konaním, nepotrebuje k tejto žiadosti súhlas hosťujúceho FK, FO.
V prípade žiadosti o zmenu termínu na pracovný deň, je bezpodmienečne nutný súhlas hosťujúceho FK, FO.
Žiadosť o zmenu termínu na sobotu, resp. zmenu termínu, predloženú v lehote kratšej ako 21 dní pred konaním
stretnutia, si okrem vyššie uvedených náležitosti vyžaduje i vzájomnú dohodu FK, FO o tejto zmene. Bez tohto
súhlasu FK, FO, ŠTK ObFZ túto žiadosť neschváli.
V prípade, že žiadosť, resp. dohoda o zmene termínu bude ŠTK ObFZ predložená v termíne kratšom ako 10
dní pred dňom stretnutia, ŠTK ObFZ ju nemusí akceptovať.
Ak požiada o zmenu termínu hosťujúci oddiel, musí mať bezpodmienečne súhlas domáceho FK, FO.
k) Zo zdravotných dôvodov môže klub požiadať o zmenu termínu stretnutia výhradne v prípadoch, ktoré sú v
súlade so znením Zák. 272/1994 Zb. druhá časť § 7 (Zák. „Ochrana zdravia ľudí“). Potvrdenie o tejto skutočnosti
môže vydať výhradne príslušný špecialista v danom medicínskom odbore (infektológ, alergológ, otorinolaryngológ a
pod.), ktorý posúdi rozsah a závažnosť ochorenia. Toto potvrdenie musí byť verifikované krajským hlavným
odborníkom príslušného medicínskeho odboru, do ktorého posudzovaná problematika spadá. Len na základe
predloženia vyššie uvedených potvrdení, prerokuje riadiaci orgán súťaže (ŠTK) žiadosť o zmenu termínu stretnutia
zo zdravotných dôvodov a vydá záväzné rozhodnutie.
l) Všetky požiadavky na zmeny termínov stretnutí musia byť schválené ŠTK ObFZ, oznámené FK, FO
prostredníctvom týždenníka MY Topoľčianske noviny a webovou stránkou ObFZ. Svojvoľné preloženie termínu
stretnutia má športovo-technické dôsledky ( v zmysle SP futbalu).
m) Posledné tri kolá majstrovských súťaží v kategóriách dospelých a dorastu sa musia odohrať v úradnom hracom
dni a čase. ŠTK ObFZ si vyhradzuje právo udeliť výnimku z tohto ustanovenia na stretnutia, ktoré neovplyvnia
postupy a zostupy v príslušnej skupine súťaže.
V kategórii starších žiakov, v posledných troch kolách platia hracie dni a časy, ktoré mali jednotlivé družstvá
schválené pred začiatkom jesennej, alebo jarnej časti príslušného súťažného ročníka, prípadne výnimky, ktoré
schválila ŠTK ObFZ vo výnimočných prípadoch v priebehu príslušného súťažného ročníka..
n) V posledných piatich kolách ŠTK ObFZ nepovolí žiadne zmeny z dôvodu výjazdu do zahraničia, z dôvodu účasti
na turnaji, bez predchádzajúceho predohrania príslušných majstrovských stretnutí.
o) Súťažný ročník 2014 - 2015 sa musí odohrať podľa termínovej listiny a stretnutia sa môžu odohrať po skončení
súťaže iba v prípade, keby sa neodohrali v poslednom kole, a aj to už v nasledujúcu nedeľu.
p) ŠTK oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu je potrebné realizovať cez ISSF, konkrétne
cez elektronickú podateľňu!!! Pri podaniach je POTREBNÉ SPRÁVNE a KOMPLETNE UVIESŤ všetky dôležité
údaje ako sú napr. súťaž, mužstvá, súťažné kolo, dátum zápasu, atď... !!! Podania podané inou formou, resp.
podania nepresné či neúplné, NEBUDÚ PREROKOVANÉ!!!

Termínová listina - jesenná a jarná časť s. r. 2014 - 2015:
Hracie časy – jesenná časť:
obdobie od - do
01.08.
16.08.
01.09.
16.09.
01.10.
16.10.
01.11.

-

15.08.
31.08.
15.09.
30.09.
15.10.
30.10.
15.11.

dospelí

dorast U19

starší žiaci U15

mladší žiaci U13

17:30
17:00
16:00
15:30
14:30
14:00
13:30

17:30
17:00
16:00
15:30
14:30
14:00
13:30

15:30
15:00
14:00
13:30
12:30
12:00
11:30

15:30
15:00
14:00
13:30
12:30
12:00
11:30

Hracie dni – jesenná časť:
dátum

deň

6. liga
dospelí

7. liga
dospelí

16.08. – 17.08.
23.08. – 24.08.
30.08. – 31.08.
06.09. – 07.09.
13.09. – 14.09.
20.09. – 21.09.
27.09. – 28.09.
04.10. – 05.10.
11.10. – 12.10.
18.10. – 19.10.
25.10. – 26.10.
01.11. – 02.11.
08.11. – 09.11.

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

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

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

6. liga
dorast
U19
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

4. liga st.
žiaci U15
skupina A

4. liga st.
žiaci U15
skupina B

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

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

mladší
žiaci U13
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

Hracie časy – jarná časť:
obdobie od - do
01.03.
16.03.
01.04.
16.04.
01.05.
16.05.
01.06.

-

15.03.
31.03.
15.04.
30.04.
15.05.
31.05.
15.06.

dospelí

dorast U19

starší žiaci U15

mladší žiaci U13

14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

Hracie dni – jarná časť:
dátum

deň

6. liga
dospelí

7. liga
dospelí

21.03. – 22.03.
28.03. – 29.03.
04.04. – 05.04.
11.04. – 12.04.
18.04. – 19.04.
25.04. – 26.04.
02.05. – 03.05.
09.05. – 10.05.
16.05. – 17.05.
23.05. – 24.05.
30.05. – 31.05.
06.06. – 07.06.
13.06. – 14.06.

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

14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

6. liga
dorast
U19
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

4. liga st.
žiaci U15
skupina A

8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

4. liga st.
žiaci U15
skupina B

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

mladší
žiaci U13

12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

3. Výnimky - zmeny hracieho dňa a úradného hracieho času - jesenná časť s. r. 2014 - 2015:
dospelí:
6. liga - M. O.:

Oponice
Koniarovce

v sobotu v ÚHČ dospelých
v nedeľu o 11:00 hod.

7. liga - II. trieda:

dorast U19:
6. liga:
starší žiaci U15:
4. liga - skupina A:

4. liga - skupina B:

mladší žiaci U13:
Majstrovstvá okresu:

Čeľadince
Chrabrany
Nitrianska Streda
Urmince B
Šalgovce
Hajná Nová Ves

v sobotu v ÚHČ dospelých
v sobotu v ÚHČ dospelých
v sobotu v ÚHČ dospelých
v sobotu v ÚHČ dospelých v Horných Štitároch
v nedeľu o 10:30 hod.
v nedeľu o 11:00 hod.

Tovarníky
Hrušovany

v nedeľu o 10:00 hod.
v nedeľu 3:10 hod. pred ÚHČ dospelých

Bojná
Tovarníky
Jacovce
Radošina
Veľké Dvorany

v nedeľu o 11:00 hod.
v nedeľu o 12:30 hod.
v nedeľu 3:00 hod. pred ÚHČ dospelých
v nedeľu 3:00 hod. pred ÚHČ dospelých
v nedeľu 3:00 hod. pred ÚHČ dospelých

Práznovce
Chrabrany
Oponice
Hrušovany
Solčany
Krušovce
Horné Obdokovce

v sobotu o 11:00 hod.
v sobotu ako predzápas dospelých (2 hod.)
v sobotu ako predzápas dospelých (2 hod.)
v sobotu 2:30 hod. pred ÚHČ dospelých
v nedeľu o 10:30 hod.
v nedeľu 2:30 hod. pred ÚHČ dospelých
v nedeľu 3:00 hod. pred ÚHČ dospelých

Prašice
Bojná
Kuzmice
Koniarovce
Tovarníky
Krnča
Preseľany

v sobotu o 10:30 hod.
v sobotu 2:30 hod. pred ÚHČ dospelých
v sobotu v ÚHČ dospelých
v sobotu v ÚHČ dospelých
v sobotu 2:30 hod. pred ÚHČ dospelých
v nedeľu ako predzápas dospelých (2 hod.)
v nedeľu 2:30 hod. pred ÚHČ dospelých

4. Zaradenie FK do súťaží v súťažnom ročníku 2014 - 2015 podľa žrebovacích čísiel:
DOSPELÍ :
6. liga - Majstrovstvá okresu:
1. OFK Práznovce
2. TJ Veľké Dvorany
3. OFK Krnča
4. TJ Zlatý klas Urmince
5. OFK Veľké Ripňany
6. OŠK Závada
7. TJ Slovan Veľké Bedzany

8. TJ Rajčany
9. TJ Koniarovce
10. OFK Kuzmice
11. OFK obce Prašice
12. TJ Nemčice
13. TJ Oponice
14. TJ Slovan Bojná

7. liga - II. trieda:
1. TJ Čeľadince
2. TJ Kamanová
3. TJ Družstevník Norovce
4. TJ Zlatý klas Urmince B
5. OFK Blesovce
6. OFK Nitrianska Blatnica
7. OFK Kovarce

8. FK Orešany
9. TJ Sokol Šalgovce
10. TJ Družstevník Hajná Nová Ves
11. OFK Tesáre
12. TJ Družstevník Čermany
13. OFK Nitrianska Streda
14. OFK Chrabrany

6. liga - U19 dorast - Majstrovstvá okresu :
1. TJ ŠK Radošina
2. TJ Veľké Dvorany
3. voľný lós
4. TJ Zlatý klas Urmince
5. OFK Veľké Ripňany
6. OFK Nitrianska Blatnica
7. TJ Slovan Veľké Bedzany

8. OFK Kovarce
9. OFK obce Prašice
10. OFK Metacolor Ludanice
11. OFK Hrušovany
12. voľný lós
13. OFK Tovarníky
14. TJ Slovan Krušovce

4. liga - U15 starší žiaci - Majstrovstvá okresu - skupina „A“:
1. TJ Veľké Dvorany
2. OŠK Závada
3. OFK Veľké Ripňany
4. TJ Družstevník Jacovce

5. TJ Slovan Veľké Bedzany
6. TJ ŠK Radošina
7. TJ Slovan Bojná
8. OFK Tovarníky

4. liga - U15 starší žiaci - Majstrovstvá okresu - skupina „B“:
1. OFK Chrabrany
2. OFK Hrušovany
3. voľný lós
4. OTJ Horné Obdokovce
5. OFK Kovarce

6. OFK Práznovce
7. OFK Solčany
8. TJ Slovan Krušovce
9. TJ Nemčice
10. TJ Oponice

U13 mladší žiaci - Majstrovstvá okresu:
1. voľný lós
2. TJ Slovan Bojná
3. OFK Krnča
4. TJ Zlatý klas Urmince
5. TJ Slovan Krušovce
6. TJ Družstevník Jacovce

7. TJ Slovan Preseľany
8. TJ Koniarovce
9. OFK obce Prašice
10. OFK Metacolor Ludanice
11. OFK Kuzmice
12. OFK Tovarníky

5. Vyžrebovanie:
a) Vyžrebovanie je uvedené v prílohe Rozpisu ObFZ Topoľčany.
b)
-

Právo prednostného výberu čísla pri vyžrebovaní je nasledovné:
podľa nadväznosti na vyššie súťaže,
podľa počtu zaradených družstiev v súťažiach,
podľa umiestnenia v predchádzajúcom súťažnom ročníku.

6. Miesto stretnutia:
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK ObFZ ( ZsFZ, SFZ ).
b) Stretnutia sa hrajú na ihriskách družstiev uvedených vo vyžrebovaní na prvom mieste.
c) Stretnutie je možné vo výnimočných prípadoch odohrať v opačnom poradí ako je uvedené vo vyžrebovaní a to
na základe dohody oddielov, pričom táto dohoda podlieha schváleniu ŠTK ObFZ.
d) Ak chce oddiel odohrať majstrovské stretnutie na inej hracej ploche, musí túto skutočnosť písomne oznámiť ŠTK
ObFZ a súperovi. Svojvoľná zámena hracej plochy má hracie dôsledky v zmysle SP.
e) Majstrovské stretnutia všetkých súťaží riadených ŠTK ObFZ sa odohrajú na trávnatých hracích plochách. V
prípade nepriaznivého počasia možno stretnutia dorastu a žiakov odohrať na schválených náhradných trávnatých
hracích plochách. Táto skutočnosť musí byť uvedená v zápise o stretnutí na druhej strane.
f) Posledné tri kolá jesennej a prvé tri kolá jarnej časti súťaže sa povoľujú hrať vo všetkých kategóriách na
schválených náhradných hracích plochách. Schválené náhradné škvarové hracie plochy možno použiť iba v prípade,
ak dá ŠTK ObFZ na ne súhlas. FK, FO je povinný na požiadanie predložiť delegátovi ObFZ protokol o schválení
náhradnej hracej plochy.
g) O spôsobilosti hracej plochy rozhoduje s konečnou platnosťou hlavný rozhodca majstrovského stretnutia.
h) Usporiadateľ stretnutia je povinný umožniť rozhodcovi, asistentom rozhodcu a delegátovi ObFZ umiestniť
dopravný prostriedok (automobil, motocykel ) na ktorom sa na stretnutie dostavil, na vhodnom mieste v areáli
štadióna a zodpovedá za to, že dopravný prostriedok nebude od príchodu, až do opustenia štadióna poškodený. V
prípade, že nie je možné dopravné prostriedky delegovaných osôb umiestniť počas stretnutia v areáli štadióna,
hlavný usporiadateľ stretnutia určí miesto, kde delegované osoby zaparkujú svoje dopravné prostriedky a zabezpečí
ochranu pred poškodením. Skutočnosť, že dopravné prostriedky neparkujú v areáli štadióna ( pre nemožnosť ich tu
umiestniť ), musia delegované osoby oznámiť hlavnému usporiadateľovi pred začiatkom stretnutia.
i) ŠTK ObFZ okrem verejných dopravných prostriedkov autobusovej a železničnej dopravy, ktoré majú pravidelný
cestovný poriadok, uznáva ako dopravný prostriedok aj vlastný dopravný prostriedok FK, FO, alebo autobus
objednaný u iného prepravcu, avšak pri neskorom príchode, resp. nedostavení sa na stretnutie pre poruchu tohto
dopravného prostriedku neplatí žiadna výnimka. Pri neskorom príchode, resp. nedostavení sa na stretnutie pre
dopravnú nehodu ( haváriu ) bude ŠTK ObFZ postupovať po predložení hodnoverných dokladov pri riešení každého
takéhoto prípadu individuálne, po zvážení všetkých okolností prípadu.

7. Hospodárske náležitosti:
a) Každý FK, FO hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady. V prípade, že stretnutie sa opakuje z vyššej moci,
každý FK, FO hradí polovicu nákladov na stretnutie.
b) V prípade, že hosťujúce družstvo na stretnutie k súperovi nepricestuje, alebo domáce družstvo na stretnutie
nenastúpi, je povinné do 7 dní zaslať súperovi náhradu:
dospelí: 100 €
dorast:
70 €
žiaci:
50 €
Kópiu posledného dielu peňažnej poukážky ( alebo dokladu o prevedenej úhrade ) musí FK, FO zaslať ŠTK ObFZ
so správou a vyznačením účelu úhrady. DK ObFZ navyše udelí vinníkovi pokutu v zmysle bodu B-15/h tohto
Rozpisu.
c) Každý FK, FO je povinný pred začiatkom súťažného ročníka 2014 - 2015 uhradiť na sekretariáte ObFZ štartovný
vklad:
6. liga - Majstrovstvá okresu - dospelí:
85 €
7. liga - II. trieda - dospelí:
70 €
U15 dorast:
15 €
Bez uhradenia štartovného vkladu nebude žiadne družstvo zaradené do súťaží riadených ObFZ Topoľčany v
súťažnom ročníku 2014 - 2015.
d/ Náhrady rozhodcom a delegátom v súťažiach ObFZ Topoľčany. Uvedené náhrady hradí delegovaným osobám
domáci FK, FO nasledovne:
- náhrady rozhodcom ObFZ Topoľčany:
dospelí:
6. liga - Majstrovstvá okresu:

hlavný rozhodca:
27 €
asistent rozhodcu:
21 €
7. liga - II. trieda:
hlavný rozhodca:
25 €
asistent rozhodcu:
20 €
Ak v 7. lige - II. triede bude rozhodca rozhodovať sám, má nárok na 30 €.
U19 dorast:
6. liga – Majstrovstvá okresu:
U15 starší žiaci:
4. liga – Majstrovstvá okresu:
U13 mladší žiaci:
Majstrovstvá okresu:

hlavný rozhodca:
asistent rozhodcu:

14 €
11 €

hlavný rozhodca:
asistent rozhodcu:

12 €
10 €

hlavný rozhodca:

11 €

- odmeny delegátom ObFZ Topoľčany:
6. liga - Majstrovstvá okresu:
21 €
7. liga - II. trieda:
20 €
Upozornenie: ak sa stretnutie neuskutoční, delegované osoby majú nárok vo všetkých súťažiach (dospelí, dorast,
starší žiaci, mladší žiaci) nárok na finančnú náhradu vo výške 10 € !!!
ObFZ Topoľčany uhrádza rozhodcom a delegátom ObFZ náhrady z majstrovských stretnutí na nimi
nahlásené číslo bežného účtu vždy k 15-temu dňu nasledujúceho mesiaca na základe zálohových
vkladov od FK, FO.
Delegované osoby uvedené v zápise o stretnutí na internetovej stránke futbalnet slúžia ako podklad pre uhrádzanie
finančných náhrad.
e) Faktúry za vystavenie RP obdržia kluby pri fyzickom prevzatí vyžiadaného počtu RP od doručovateľskej
spoločnosti. Za dobierku RP zaplatia FK kuriérovi sumu uvedenú na faktúre na mieste v hotovosti pri prevzatí kariet.
Faktúry za RP FK neplatia bankovým prevodom!
f) FK v plnej miere zodpovedajú za všetky údaje o FK a fakturačné údaje uvedené FK v ISSF a sú povinné
bezodkladne informovať matriku SFZ o každej zmene.
g) Smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými
osobami a FK, FO.

Povinnosti ObFZ Topoľčany:
- stanoví výšku náhrad delegovaných osôb na jedno stretnutie vo všetkých súťažiach ObFZ (je v článku 7d)),
- vypočíta a stanoví celkovú výšku nákladov FK, FO za jesennú a jarnú časť podľa počtu stretnutí. Súčet nákladov
za jednotlivé súťaže (napr. dospelí + dorast + žiaci) dá celkovú sumu, ktorú FK, FO uhradí na účet číslo:
38525048/0900 v termínoch 15.8. a 1.10.2014, za jesennú časť s. r. 2014-2015, 15.3. a 1.5.2015, za jarnú časť
s.r.2014-2015,
- po skončení príslušnej časti súťažného ročníka vykoná ekonóm ObFZ vyúčtovanie poukázaných platieb k 31.12.
a 30.6. príslušného roku s uvedením nedoplatku, resp. preplatku,
- nakoľko po skončení príslušnej časti súťažného ročníka môžu vzniknúť rôzne výšky nedoplatkov, resp.
preplatkov u FK, tak HoK ObFZ stanoví pre každý FK, FO zvlášť celkovú sumu spojenú s nákladmi na servis, ktorú
uverejní v úradnej správe na webovej stránke ObFZ Topoľčany a v týždenníku MY Topoľčianske noviny,
- celková suma je zaokrúhľovaná smerom nahor. FK, FO môžu požiadať o vrátenie preplatkov.
Povinnosti FK, FO:
- na základe stanovenej výšky platby pre jednotlivé súťaže, v ktorých FK, FO štartuje, je povinný FK, FO v
stanovených termínoch vykonať úhradu na účet ObFZ číslo 38525048/0900 s uvedením variabilného symbolu,
ktorý je potrebný pre identifikáciu platcu a bude uverejnený v úradnej správe pred každým FK, FO spolu s
celkovou sumou na úhradu,
- ak FK, FO túto povinnosť nesplní, bude mať od dňa splatnosti uvedeného v tomto článku jeho družstvo
dospelých nepodmienečne zastavenú činnosť, až do preukázania úhrady príslušnej platby,
- v prípade, ak FK, FO nevykoná úhradu ani po troch súťažných kolách, budú proti nemu vyvodené sankcie v
zmysle znenia platných noriem SFZ.

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. Predpis
a) Hrá sa podľa Futbalových noriem, Súťažného poriadku futbalu a tohto Rozpisu súťaží. Výklad Rozpisu súťaží
náleží ŠTK ObFZ. U mladších žiakov sa hrá podľa pravidiel futbalu uverejnených v bode B-11c.
b) V súťažiach dospelých v 6. lige - M.O. a 7. Lige - II. triede sa hrá dvojkolovo jeseň - jar.
c) Súťaž U19 dorast sa hrá dvojkolovo jeseň - jar.
d) Súťaž U 15 starších žiakov je rozdelená do 2 skupín A a B. Po skončení s.r.2014-2015 odohrajú víťazi skupín
barážové stretnutie o majstra okresu za s. r. 2014 – 2015.
e) Súťaž U13 mladších žiakov sa hrá podľa pravidiel futbalu uverejnených v bode B-11c.
f ) Podľa čl.105 SP sa za víťazstvo v majstrovskom stretnutí získavajú 3 body, za nerozhodný výsledok 1 bod a
prehra nie je bodovo ohodnotená.
g) ObFZ vydáva počas súťažného obdobia uznesenia prostredníctvom ISSF a úradné správy odborných komisií
ObFZ ( DK, ŠTK, KM a ŠF, KR, TMK, MaK, HoK ), prostredníctvom ktorých zabezpečuje operatívne riadenie a styk
s FK, FO. Pokyny a správy uverejnené v týchto ÚS sú pre všetky FK, FO záväzné a budú zverejňované vždy do
piatku na oficiálnej webovej stránke ObFZ Topoľčany a každý utorok v týždenníku MY Topoľčianske noviny (vždy ob
týždeň)! V prípade nejasností ohľadom uverejnených správ je FK,FO povinný overiť si správu na sekretariáte ObFZ,
alebo u predsedu príslušnej odbornej komisie ObFZ Topoľčany !
h) ObFZ upozorňuje všetky FK, FO, že pre neoprávnený štart hráčov pre 5, 9, 12... ŽK a vylúčených hráčov je
zodpovedný výlučne FK, FO, nakoľko v Úradnej správe DK ObFZ nemusia byť uvedení všetci napomínaní a
vylúčení hráči pre chýbajúce zápisy o stretnutí, neuverejnenie Úradnej správy, resp. chyby v tlači (MY TO noviny).

2. Štart hráčov
a) Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo z dôvodu straty nemá RP,
jeho totožnosť je však overiteľná v ISSF (priamo alebo predložením vytlačeného detailu hráča). Zároveň však musí
byť požiadané o vydanie RP daného hráča prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF. R je túto skutočnosť
spolu s odôvodnením povinný uviesť v Zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP je povinnosťou
požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia, v ktorom bude hráč štartovať.
b) V kategórii dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a hráči z kategórie dorastu, ktorí po 1.1. v
priebehu súťažného ročníka 2014-2015 dovŕšili 16-ty rok veku a to v zmysle Súťažného poriadku čl. 113. Za
družstvo môžu v jednom stretnutí štartovať najviac štyria hráči s cudzou štátnou príslušnosťou ( v zápise o stretnutí
môžu byť uvedení maximálne 4 hráči s cudzou štátnou príslušnosťou, riadne registrovaní matrikou SFZ). Do
uvedeného počtu 4 hráčov sa však nezarátavajú hráči, ktorí majú štátnu príslušnosť štátu, ktorý je riadnym členom
Európskej únie.
c) V kategórii dorastu U19 štartujú hráči narodení 1.1.1996 a mladší. Výnimky sú povolené v zmysle Súťažného
poriadku čl. 113.
d) V kategórii starších žiakov U15 štartujú hráči narodení 1.1.2000 a mladší.

e) V kategórii mladších žiakov U13 štartujú hráči narodení 1.1.2002 a mladší.
f) Hráč môže okrem svojej vekovej kategórie štartovať i vo vyššej vekovej kategórii svojho materského oddielu. O
jeho štarte rozhoduje FK, FO a musí mať povolenie od rodičov a súhlas príslušného lekára. FK, FO je povinný
povolenie rodičov a súhlas lekára priložiť k RP hráča, ktorý ho musí mať k dispozícii pred každým majstrovským
stretnutím ! V jeden deň môže hráč odohrať iba jedno majstrovské stretnutie. V prípade, že nastúpi hráč vo vyššej
vekovej kategórii bez priloženého povolenia, alebo to bude už druhé stretnutie v jednom dni, bude takýto štart
považovaný ako neoprávnený a FK, FO bude potrestaný v zmysle súťažného a disciplinárneho poriadku.
Zodpovedné za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii sú FK, FO a príslušní tréneri.
g) Hráč môže nastúpiť v jednom hracom dni príslušného kola len v jednom súťažnom stretnutí. Avšak v prípade, že
hráč uvedený v „Zápise o stretnutí“ družstva klubu do stretnutia nenastúpi a taktiež neobdrží počas stretnutia ako
hráč pripravený na striedanie osobný trest, môže na ďalšie stretnutie, ktoré sa hrá po ukončení stretnutia, nastúpiť
za predpokladu, že je za takéto družstvo oprávnený nastúpiť (viď Registračný poriadok, PP, SP).
h) V kategórii dorastu môžu zo žiackej kategórie štartovať iba hráči narodení v r. 2000 a 2001 ( nie mladší ), po
splnení kritérií v bode f !!!
i) Pred každým súťažným stretnutím v mládežníckych vekových kategóriách sa nariaďuje vykonať povinnú
konfrontáciu hráčov (v termínoch stanovených SP). Vzhľadom k tomu sú hráči povinní mať pri sebe RP, ako
i preukaz poistenca. Ak hráč v prípade námietky voči jeho štartu nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť, je
R povinný nepovoliť hráčovi štart v stretnutí. je prítomný, musí byť R stretnutia zo Zápisu o stretnutí vyčiarknutý. Pri
povinnom uplatnení tohto ustanovenia alebo ak bola konfrontácia vykonaná na požiadanie a nebola podaná
námietka, nie je možné vzniesť námietku voči štartu hráča.
V prípade, že hráč oprávnený štartovať v kategórii dorast chce štartovať v kategórii dospelých, je povinný mať pred
svojím prvým štartom v kategórii dospelých platný doklad telovýchovného lekára, s výslovným uvedením jeho
súhlasu k štartu hráča v kategórii dospelých a taktiež súhlas rodičov, resp. zákonných zástupcov, ktoré musia byť
pred stretnutím predložené R. Doklad je platný 12 mesiacov.
j) Telovýchovní lekári pre okres Topoľčany: MUDr. Igor Kmeť, m: 0907 068 214, MUDr. Ján Paulík, m: 0905
243 833.
k) R neumožní štart hráčovi, ktorý má na sebe, resp. na tele predmety (prstene, prívesky, náušnice a pod.)
ohrozujúce zdravie a sú nebezpečné pre ostatných hráčov alebo pre neho samotného (okuliare posúdi R v zmysle
výkladu PF).
l) Striedanie hráčov je potrebné vykonávať pomocou dobre viditeľných obojstranne označených číselných
elektronických resp. mechanických tabúl, ktoré je povinný pre obe družstvá zabezpečiť usporiadajúci FK. Družstvo
môže striedať len hráčov, ktorí boli v Zápise o stretnutí už pred stretnutím uvedení ako náhradníci. Ich RP musia byť
predložené so Zápisom o stretnutí do kabíny rozhodcov ku kontrole 30 min. pred stretnutím. Max. počet
náhradníkov, uvedených v Zápise o stretnutí, môže byť 7.
V majstrovskom stretnutí je možné striedať:
- v kategórii dospelých
4 hráčov,
- v kategórii dorastu
5 hráčov,
- v kategórii st. žiakov
6 hráčov,
- v kategórii ml. žiakov
neobmedzene
Na lavičke náhradníkov môže sedieť spolu maximálne 13 osôb: 7 náhradníkov, tréner, dvaja asistenti trénera, lekár,
masér a vedúci družstva.
m) Súčasťou výstroja hráčov všetkých vekových kategórii musia byť chrániče holenných kostí. Rozhodcovia sú
povinní túto skutočnosť kontrolovať.
n) Každé ihrisko (štadión) musí mať kryté striedačky, uzatvorené z boku a zadnej strany. Pred striedačkou, jeden
meter v ľavo a v pravo od nej, musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená jeden meter od postrannej
čiary hracej plochy.
o) Usporiadajúci FK je pri súťažnom stretnutí povinný zabezpečiť v kabíne rozhodcov vhodnú výpočtovú techniku
s pripojením na internet pre vytvorenie elektronického Zápisu o stretnutí v ISSF v požadovanej forme (aj tlačiareň,
pokiaľ riadiaci orgán požaduje tlačenú formu zápisu).
p) Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami od 1 po 11, pričom č.1 má
brankár. Náhradníci musia mať na dresoch čísla od 12 po 25. Náhradný brankár môže mať na drese i vyššie číslo a
musí mať farbu dresu riadne odlíšenú od farby ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Právo voľby farby dresov má
hosťujúci oddiel a domáci oddiel sa musí prispôsobiť.

3. Podmienky štartu v súťažnom ročníku 2014 – 2015
Riadiaci orgán zaradí družstvá do príslušného stupňa súťaží:
a) podľa výsledkov súťaží v minulom období a podľa ustanovenia SP o postupe a zostupe medzi jednotlivými
stupňami súťaží,
b) podľa prihlášok do súťaže,
c) na základe žiadosti o preradenie družstva do nižšej súťaže v zmysle článku 23, ods. 4. SP
d) Podmienkou štartu družstva dospelých v súťažiach riadených ObFZ Topoľčany je, aby družstvo zaradené do 6.
ligy - M. O. malo minimálne jedno družstvo mládeže (dorast, starší žiaci, mladší žiaci) riadne zaradené v
dlhodobých súťažiach riadených ObFZ, ZsFZ a SFZ (čl. 31/b SPF).

V 7. lige - II. triede môže družstvo štartovať bez mládežníckeho družstva.
Prípadná zmena podmienok štartu pre ročník 2015 - 2016 bude oznámená najneskôr pred začiatkom jarnej časti
súťažného ročníka 2014 - 2015.
e) Ak FK, FO nemá vyškoleného aktívneho rozhodcu, bude svoje domáce majstrovské stretnutia hrávať
nasledovne: v nedeľu o 10,30 hod. (11,00 hod.), alebo v sobotu v ÚHČ dospelých.
f) Ak FK, FO počas súťažného ročníka 2014-2015 stratí aktívneho rozhodcu (vzdaním sa činnosti, alebo vyradením
z nominačnej listiny rozhodcov pre disciplinárne postihy), tak FK, FO už nasledujúce domáce majstrovské stretnutie
bude hrať podľa bodu e.
g) Ak nie je rozhodca k dispozícii KR ObFZ viac ako jeden mesiac v ÚHČ, FK bude svoje domáce majstrovské
stretnutia hrávať podľa bodu e.
h) Všetci hráči nastupujúci na stretnutia, včítane náhradníkov (max. 7), musia predložiť platný registračný preukaz
(RP), ktorého náležitosti musia byť v súlade s platným Súťažným poriadkom futbalu. Vo všetkých súťažiach kontrolu
registračných preukazov a zostavu s registračným číslom (7-miestne) v zápise prekontrolujú rozhodcovia
nasledovne:
- ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR1 kontroluje RP a zo zápisu zostavu domácim hráčom (aj
čísla na dresoch), AR2 hosťujúcim hráčom,
- ak je na stretnutí prítomný jeden asistent rozhodcu, kontrolu vykoná u oboch družstiev.
Rozhodca nezodpovedá za kontrolu RP a zo zápisu za zostavy s registračným číslom. Zodpovedá len v prípade,
keď je na stretnutí sám.
Hráči sú povinní nosiť so sebou na stretnutia hodnoverný preukaz totožnosti (OP, pas, vodičský preukaz a pod.).
i) Zápisy o stretnutí, ktoré sú vedené v ISSF nie je potrebné zasielať na ŠTK ObFZ v papierovej forme. Po ukončení
stretnutia a úplnom vypísaní zápisu v systéme, rozhodca vytlačí jeden výtlačok, ktorí podpíšu obaja kapitáni, resp.
ich zástupcovia. Hlavný rozhodca si ponechá tento výtlačok u seba do 30.7.2015, aby ho mohol v prípade potreby
po vyžiadaní komisie ObFZ predložiť.
j) Vo všetkých vekových kategóriách (dospelí, dorast, starší žiaci, mladší žiaci) je povinnosť vypisovať
elektronický zápis.
k) Každý usporiadajúci FK, FO je povinný mať usporiadateľskú službu s minimálne 6-timi usporiadateľmi (ak nie je
nariadený vyšší počet). Usporiadatelia musia mať počas stretnutia oblečené reflexné vesty s výrazným nápisom
"Usporiadateľ" a číslom na prednom a zadnom diele vesty ! Hlavný usporiadateľ je povinný predložiť písomne
menný zoznam usporiadateľov pred majstrovským stretnutím delegátovi ObFZ, ak nie je prítomný, tak hlavnému
rozhodcovi. Delegát ObFZ bude na vyhradenom mieste spolu s usporiadateľom ! Hlavný usporiadateľ je povinný na
každé domáce stretnutie zabezpečiť nosidlá.
l ) Zákon 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Povinnosti organizátora podujatia
(1) Organizátor podujatia je povinný zabezpečiť usporiadateľskú službu v súlade s § 9. Počet členov
usporiadateľskej služby na podujatí je najmenej 10 členov usporiadateľskej služby na 300 divákov, pričom tento
počet sa na každých ďalších 100 divákov zvyšuje najmenej o jedného člena usporiadateľskej služby.
m) Čakacia doba pre obe družstvá a rozhodcu - platia články 67, 68, 69, 70 Súťažného poriadku. V prípade
nedostavenia sa rozhodcu a asistentov sú oba FK, FO povinné postupovať v zmysle článku 73 Súťažného poriadku
a príslušných bodov.
n) Vo všetkých stretnutiach dospelých, dorastu a žiakov je domáci FK, FO povinný mať počas majstrovského
stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca.

4A. Sťažnosti
1) V prípade, že FK, FO chce podať sťažnosť na výkon R alebo AR, táto musí byt zaslaná KR ObFZ najneskôr do
48 hodín po stretnutí. Sťažnosť, ktorú môže FK, FO podať aj prostredníctvom ISSF systému, musí obsahovať:
- názov a adresu klubu, ktorý podáva sťažnosť;
- mená, priezviská a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať;
- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti;
- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť, s vyznačením času (minutáže)
- predloženie príslušnej video dokumentácie
- pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu s uvedením ich mien, priezvisk a funkcií
- podací lístok listu, ktorým bola sťažnosť odoslaná súperovi.
Poplatok za prerokovanie sťažnosti na výkon R alebo AR bude FK zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry vystavenej
SFZ a bude vrátený klubu iba v prípade, že sťažnosť bola uznaná za opodstatnenú vo všetkých jej bodoch. Listy,
resp. podnety klubov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky oficiálnej sťažnosti, KR neprerokuje.
2) Kapitán družstva má v zmysle PF - pravidlo V, časť C, bod 29/c právo požiadať R o záznam námietok do
príslušnej rubriky na prednej strane Zápisu o stretnutí. Takýto záznam v Zápise o stretnutí nie je možné klasifikovať
žiadnou stranou ako sťažnosť.

Kapitán môže vzniesť námietky proti:
- výsledku stretnutia;
- priebehu stretnutia;
- náležitostiam hracej plochy;
- štartu niektorého súperovho hráča;
- výstroja hráčov súperovho družstva;
- striedaniu náhradníkov;
- popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov
Kapitán však nesmie namietať voči výkonu R. K výkonu R patria jeho rozhodnutia, súvisiace s uplatňovaním
pravidiel hry (napr.: uznanie, resp. neuznanie dosiahnutého gólu; nariadenie, resp. nenariadenie pokutového kopu;
udelenie, resp. neudelenie osobného trestu - ŽK, ČK; rozhodnutia R alebo AR pri uplatnení pravidla XI - hráč mimo
hry, resp. hráč v postavení mimo hry a pod.). Námietky alebo pripomienky k uvedeným okolnostiam môže klub
uplatniť podaním sťažnosti príslušnej odbornej komisii a v zmysle RS.
3) Kontrola totožnosti (Súťažný poriadok, čl.66):
- kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráčov družstiev možno vykonať na požiadanie najneskôr pred začiatkom
druhého polčasu,
postup vykonania kontroly totožnosti:
- kontrolu totožnosti vykonávajú spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca poskytol všetky skontrolované RP a to tak,
že kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a po ich kontrole preberá od
kontrolujúceho kapitána súpera RP už skontrolovaných hráčov. V stretnutí mládežníckych družstiev kontrolu
totožnosti rovnakým spôsobom vykonávajú spolu s kapitánmi aj vedúci oboch družstiev, ktorí sú oprávnení opýtať sa
jednotlivých hráčov na rôzne osobné údaje. Výsledok kontroly totožnosti oznámia kapitáni (vedúci družstiev
mládeže) rozhodcovi. Po vykonaní kontroly totožnosti vrátia RP rozhodcovi,
- v prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totožnosti, alebo neuznania totožnosti niektorého hráča (hráčov) pri
konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev mládeže), kapitán uvedie námietku proti štartu hráča (hráčov) do zápisu o
stretnutí a na základe tejto 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, včítane adresy trvalého bydliska, nechá hráča podpísať uvedené
údaje (taktiež ich podpíše kapitán a vedúci družstva) a po stretnutí zašle RP skontrolovaného hráča spoločne so
zápisom o stretnutí na riadiaci orgán. Ak rozhodca po konfrontácii ktorú vykonal, rozhodne, že RP zodpovedá
totožnosti hráča, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a na druhej strane zápisu o stretnutí popíše dôvod svojho
rozhodnutia. Odmietnutie (nepodrobenie sa) kontrole totožnosti, alebo neuznanie totožnosti hráča (hráčov) po
konfrontácii rozhodcom má za následok, že hráč (hráči) nemôže (nemôžu) v stretnutí nastúpiť a rozhodca tieto
skutočnosti podrobne zdôvodní v zápise o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke, (v priebehu II. polčasu),
hráč je v zmysle Pravidiel futbalu vylúčený z hry,
- za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva. Odmietnutie konfrontácie hráčov má
okrem hracích dôsledkov v súlade s čl. 100 i disciplinárne dôsledky proti kapitánovi, vedúcemu družstva a hráčovi,
ktorý konfrontáciu odmietol a v prípade nesprávneho postupu i proti rozhodcovi,
- v prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, odmietnutí konfrontácie niektorým hráčom
(hráčmi), alebo neuznania totožnosti hráča (hráčov) rozhodcom, musia sa na najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ o
16,00 hod. dostaviť bez pozvania: hlavný rozhodca stretnutia, kapitáni a vedúci oboch družstiev a hráč (hráči), proti
ktorému (ktorým) bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka, resp. záznam rozhodcu,
- pri námietkach proti štartu hráča, jeho totožnosti, je rozhodca povinný postupovať v zmysle Súťažného poriadku
čl.66, bod 2, ods. b.,
- Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčasovej prestávke, alebo v prípade striedajúceho hráča
v priebehu II. polčasu a kapitán družstva súpera, alebo jeho zástupca neuviedol žiadne námietky proti totožnosti
hráča ihneď, nie je už neskôr možné uvádzať prípadné námietky proti totožnosti hráča. Rozhodca nemôže vykonať
kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráča, resp. družstva, alebo náhradníka opakovane, v rôznom čase.
- námietku môže vzniesť kapitán družstva iba v zmysle Pravidiel futbalu V., časť C, bod 29c. Pokiaľ by tak chcel
urobiť nad rámec tohto pravidla, rozhodca mu to neumožní.

4B. Súpisky
a) FK vyhotovujú sezónnu súpisku (zoznam hráčov družstva) len v ISSF.
b) Sezónnu súpisku FK nezasielajú riadiacemu orgánu. Klubový ISSF manažér vyplní údaje podľa predlohy
v ISSF. Sezónna súpiska v systéme ISSF musí byť vyplnená pred začiatkom súťažného ročníka. Nahraním hráčov
na sezónnu súpisku alebo jej doplnením v ISSF, FK automaticky potvrdzujú aj vykonanie predpísanej lekárskej
prehliadky, ktorú má právo riadiaci orgán sám alebo prostredníctvom DO, kedykoľvek skontrolovať. Z uvedenej
súpisky sa následne hráči nahrávajú do zápisu o stretnutí.
c) Sezónna súpiska družstva sa predkladá v zmysle čl.37, bod 4, SP pre jesennú časť súťažného ročníka. Pre
jarnú časť sa súpiska len priebežne dopĺňa. Postup je nasledovný:

Pri nominovaní hráča, ktorý nie je uvedený na sezónnej súpiske na stretnutie, systém ISSF hráča automaticky doplní
do sezónnej súpisky s poradovým číslom, ktoré nasleduje a pošle o tom notifikáciu správcovi súťaže. Zaniká tým
povinnosť inej formy nahlasovania/doplňovania nového hráča do súpisky.
d) FK hrajúce ako B družstvá, musia riadiacemu orgánu, aj rozhodcovi pred stretnutím predložiť aktuálnu sezónnu
súpisku A družstva príslušného FK.
e) Ak má FK dve družstvá v rôznych súťažiach, štart hráčov z A družstva za B družstvo sa riadi nasledovne:
hráči, uvedení na sezónnej súpiske môžu štartovať v majstrovských stretnutiach za to družstvo, na ktorého
sezónnej súpiske sú uvedení. V B družstve FK môžu štartovať v majstrovskom stretnutí maximálne 3 hráči, uvedení
na sezónnej súpiske A družstva pod poradovým číslom 1 – 13;
hráči uvedení na sezónnej súpiske A družstva pod poradovým číslom 14 a vyššie, môžu v majstrovských
stretnutiach za B družstvo štartovať neobmedzene;
za štart hráča v majstrovskom stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia;
tieto ustanovenia sa nevzťahujú na štart hráča v rôznych vekových kategóriách.
f) V priebehu súťažného ročníka, pre ktorý platí sezónna súpiska hráčov, je z nej možné hráča vyškrtnúť len z
týchto dôvodov:
- ak hráč, resp. futbalový klub požiadal o zrušenie registrácie;
- ak hráč zomrel.
g) V prípade, že riadiaci orgán súťaže súpisku družstva pred zahájením súťažného ročníka z opodstatnených
dôvodov neuzatvorí, resp. nepotvrdí, vzťahujú sa na takéto družstvo príslušné ustanovenia SP.

5. Zdravotná služba
a) Platnosť lekárskych prehliadok (ako i štartu hráčov, ktorí nie sú v treste) potvrdzuje podpisom pred stretnutím do
zápisu o stretnutí kapitán a vedúci družstva príslušného FK.
b) V čase pracovnej neschopnosti (ďalej len PN) je hráč povinný predložiť klubu doklad o PN a počas jej trvania
nesmie hráč nastúpiť v majstrovských, pohárových, prípadne prípravných stretnutiach. Štart hráča sa v takomto
prípade považuje za neoprávnený a voči hráčovi a klubu sa postupuje v zmysle ustanovení príslušných článkov SP a
DP.
c) Usporiadajúci FK je povinný vo všetkých súťažných stretnutiach podľa znenia Zákona 579/2004 Z. z. o
záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čl. 1, § 1 až 5, zabezpečiť prítomnosť
zdravotníckej služby. Meno lekára treba uviesť na predpísanom mieste do Zápisu o stretnutí. Lekár musí svoju účasť
potvrdiť podpisom v Zápise o stretnutí. V prípade, že zo strany usporiadajúceho FK nie je pri súťažnom stretnutí RS
zabezpečená zdravotnícka služba a ani hosťujúci FK nemá so sebou lekára, rozhodca stretnutie aj napriek tejto
skutočnosti začne, uvedenú skutočnosť uvedie do Zápisu o stretnutí a usporiadajúci FK bude DK postihnutý
disciplinárnymi dôsledkami.
d) Vo všetkých stretnutiach súťaží riadených ObFZ je lekár domáceho družstva povinný poskytnúť ošetrenie
zranenému rozhodcovi (om) stretnutia.
e) Za poistenie hráčov vo všetkých vekových kategóriách sú zodpovední samotní hráči.

6. Postupy a zostupy v súťažiach riadených ObFZ
a) Víťazi jednotlivých skupín súťaží postupujú priamo, alebo sa zúčastnia kvalifikácie o postup do vyššej súťaže.
Predpokladom je splnenie všetkých podmienok stanovených v Súťažnom poriadku a Rozpise ObFZ pre príslušný
súťažný ročník. V prípade nesplnenia uvedených podmienok, môže namiesto víťaza postúpiť ďalšie, najvyššie
umiestnené družstvo, ktoré podmienky spĺňa.
b) Zo 6. ligy zostupuje družstvo, ktoré sa umiestni na poslednom mieste. Zostupy ďalších družstiev sú závislé na
počte zostupujúcich družstiev z vyšších súťaží, príp. preradených na základe Smernice SFZ o právno-organizačných
zmenách a ich zaraďovaní do súťaží (čl.13/7 a SP- čl.23).
c) Ak družstvo prostredníctvom FK, FO požiada z akéhokoľvek dôvodu o vystúpenie zo súťaže v priebehu, alebo
po skončení príslušného súťažného ročníka, alebo požiada z akýchkoľvek dôvodov o preradenie do nižšej súťaže,
na jeho miesto môže byť zaradené len to družstvo, ktoré je najlepšie umiestnené po družstve postupujúcom zo
súťaže o jeden stupeň nižšie.
d) Ak majú po odohranej súťaži dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí na určenie
majstra, postupujúceho a zostupujúceho družstva:
- vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí,
- gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí,
- vyšší počet gólov vstrelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach.
Ak sú aj tieto kritéria rovnaké, zohrajú družstvá kvalifikáciu (za podmienok stanovených Rozpisom príslušnej súťaže)
e) Poradie družstiev sa v priebehu súťaže (aj v prípade, keď sa nerozhoduje o postupe a zostupe) určí na základe
počtu získaných bodov zo všetkých odohratých majstrovských stretnutí. V prípade rovnosti bodov sa priebežné
poradie určí nasledovne:
- z gólového rozdielu zo všetkých odohraných stretnutí,

- z vyššieho počtu vstrelených gólov vo všetkých odohratých stretnutiach,
- z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach a ak je aj toto kritérium
rovnaké, tak z remíz dosiahnutých na ihrisku súpera.
f) V prípade akýchkoľvek zmien v organizácii súťaží SFZ, ZsFZ a ObFZ, ŠTK ObFZ oboznámi všetky FK, FO vo
svojom riadení s dopadom týchto zmien na postupy a zostupy, ako aj zaraďovaní družstiev do príslušných súťaží, a
to podľa Súťažného poriadku čl.16 bod 4, najneskôr do dňa začatia jarnej časti súťažného ročníka, ktorý predchádza
súťažnému ročníku v ktorom má k úprave dôjsť.
g) Odhlásenie FK, FO zo súťaže:
- ak sa FK, FO odhlási, alebo je vylúčený zo súťaže a tým ovplyvní regulárnosť súťaže, výsledky sa budú
anulovať,
- ak družstvo dospelých bude vylúčené zo súťaže z disciplinárnych dôvodov v 6. lige, bude sa zároveň
považovať ako vypadávajúce z hore uvedenej triedy.
- ak sa družstvo dospelých zo 6. ligy odhlási v priebehu súťažného ročníka zo súťaže, tak v nasledujúcom
súťažnom ročníku bude zaradené do 7. ligy.
- ak sa družstvo počas súťažného ročníka 3x nedostaví na stretnutie (platí vo všetkých vekových kategóriách),
bude vylúčené zo súťaže a výsledky sa budú anulovať.

7. Delegované osoby
a) FK, FO, ktorý je usporiadateľom majstrovského futbalového stretnutia, je povinný v zmysle Súťažného poriadku,
Pravidiel futbalu a tohto „Rozpisu“, vytvoriť pre všetky delegované osoby, ku ktorým patria rozhodca (R), asistenti
rozhodcu (AR), delegát (DZ), náležité podmienky pre výkon ich funkcie v stretnutí.
b) Pre zabezpečenie výkonu povinností a práv delegovaných osôb a hodnotenie stretnutia, je usporiadajúci FK, FO
povinný zabezpečiť ochranu delegovaných osôb počas celého ich pôsobenia na stretnutí, s využitím všetkých
dostupných technických, organizačných a iných prostriedkov,
c) Nominačné listiny R a DZ pre súťažný ročník 2014-2015 boli navrhnuté Komisiou rozhodcov ObFZ a schválené
Výkonným výborom ObFZ. Majú platnosť iba pre s.r.2014-2015, po ňom sa rušia a vytvárajú nové.
d) R a AR deleguje na stretnutia Komisia rozhodcov ObFZ. Obsadenie na jednotlivé kolá, ako i správy komisií budú
uverejňované v týždenníku MY Topoľčianske noviny a na webovej stránke ObFZ Topoľčany. Zmeny v delegovaní
budú rozhodcom a delegátom ObFZ oznamované na webovej stránke ObFZ Topoľčany (zvýraznené červenou
farbou) a v mimoriadnych prípadoch i telefonicky.
e) FK, FO majú právo pred jesennou a jarnou časťou príslušného súťažného ročníka vetovať dvoch R, ktorí boli
delegovaní na ich stretnutia v predchádzajúcom súťažnom ročníku, resp. v jesennej časti príslušného súťažného
ročníka. Vetovanie musí byť v každom prípade riadne písomne zdôvodnené.
f) Zápisy zo stretnutí sa vyhotovujú vo všetkých súťažiach iba v jednom exemplári (originál). R si na origináli zápisu
o stretnutí nechá podpísať prevzatie RP a vyplneného zápisu o stretnutí kapitánmi oboch družstiev.
- 30 min. pred UHČ sú družstvá 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 papierový Zápis o stretnutí, 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.
g) DZ (R), si pred stretnutím vyžiada od FK tlačivo "Oznam o nedostatkoch v stretnutí", ktoré odovzdá (v
prípade konania mimoriadnych udalostí) spolu so zápisom o stretnutí na sekretariát ObFZ.
h) R po ukončení stretnutia doplní všetky potrebné údaje do elektronického zápisu o stretnutí a za prítomnosti
vedúcich oboch zúčastnených družstiev ho bezodkladne uzavrie.
i) R je povinný vyplniť a uzavrieť elektronický Zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia. Vo výnimočnom
prípade, ktorého odôvodnenie uvedie do Zápisu o stretnutí, tak môže vykonať najneskôr do 5 hodín po skončení
stretnutia.
j ) FK, FO sú povinné viesť si vlastnú evidenciu potrestaných hráčov a zodpovedajú za to, že v období zastavenia
činnosti nepodmienečne nenastúpia v majstrovských stretnutiach !!! Toto ustanovenie sa obdobne vzťahuje i na
evidenciu trestov a zodpovednosť FK, FO pri trestoch uložených funkcionárom, trénerom a FK.
k) R a DZ sú povinní sledovať Úradné správy ObFZ Topoľčany uverejnené na webovej stránke ObFZ Topoľčany a
v týždenníku MY Topoľčianske noviny. Rozhodnutia v nich uvedené sú pre nich záväzne. V prípade nejasnosti sú
povinní informovať sa na sekretariáte ObFZ Topoľčany.
l ) R nemôže byť aktívnym hráčom v príslušnom súťažnom ročníku !
m) KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na uzatváranie Zápisu o stretnutí ihneď po ukončení stretnutia. Len v
prípade, že sa Zápis o stretnutí prostredníctvom ISSF nedá z objektívnych príčin uzavrieť ihneď po stretnutí,
rozhodca tak vykoná do 5 hodín. V prípade neuzavretia Zápisu o stretnutí v uvedenom časovom horizonte, budú
rozhodcom pozastavené delegácie.
Manuál k postupu R:
A. Štandardný postup:
1. Vytvorenie zápasu v ISSF (ŠTK), vrátane dátumu a času zápasu

2. Doplnenie delegovaných osôb (KR)
3. Vytvorenie nominácií mužstiev (ISSF manažéri mužstiev) – najneskôr 45 minút pred zápasom
4. Skontrolovanie nominácií a RP oboch mužstiev (AR)
5. Uzavretie nominácií oboch mužstiev (R) – najneskôr 30 minút pred zápasom
Pozn.: Od tohto momentu môže zmeny v nomináciách a v zápise robiť iba R.
6. Vytlačenie (povinne) 1 kópia predbežného zápisu, ktorú podpíšu K a VM – potvrdenie oprávnenosti štartu hráčov
uvedených v zápise. V prípade problémov po stretnutí (napr. výpadok el. prúdu) bude tento výtlačok slúžiť ako
originál zápisu o stretnutí.
I. polčas stretnutia
7. Počas polčasovej prestávky je možné priebežne doplniť udalosti (góly, ŽK, ČK, striedania) (R) (Počas celého
zápasu môže domáci klubový alebo tímový ISSF manažér dopĺňať udalosti)
II. polčas stretnutia
8. Po skončení zápasu neodkladne doplniť (alebo opraviť ak domáci klubový alebo tímový ISSF manažér dopĺňal)
všetko podstatné a dôležité (góly, ŽK, ČK, striedania, zranenia, námietky mužstiev,...) do zápisu o stretnutí (R).
9. Skontrolovať správnosť údajov v zápise (R+DS+KD+KH)
10. Po odsúhlasení zápis uzavrieť (R) a vytlačiť 1 výtlačok, ktorý podpíšu obaja kapitáni. Tento výtlačok si ponechá
rozhodca u seba do 31.7. po ukončení aktuálnej sezóny
B. Postup v prípade problémov PO stretnutí (od bodu č.8)
V prípade problémov po zápase (napr. výpadok el. prúdu či internetového pripojenia,..) uvedie R všetko podstatné
do zápisu vytlačeného pred stretnutím (bod 6.), spolu s DS a obomi K všetko skontroluje, obaja K zápis podpíšu.
Rozhodca si nechá zápis u seba a do max. 5 hodín prepíše zápis do ISSF (napr. doma).
C. Postup v prípade problémov už PRED stretnutím (od bodu č.3)
V prípade problémov už pred zápasom (napr. výpadok el. prúdu či internetového pripojenia,..) vypíšu zúčastnení
zápis o stretnutí v papierovej forme. Po zápase R dopíše do zápisu všetko podstatné, spolu s DS a obomi kapitánmi
všetko skontroluje, obaja kapitáni zápis podpíšu. Rozhodca si nechá zápis u seba a do max. 5 hodín prepíše zápis
do ISSF (napr. doma).
Upozornenie:
1. Po každom zapísaní udalosti v systéme a jej uložení je potrebné počkať, kým systémom prebehne celý proces a
zobrazí sa oznam, že udalosť bola zaevidovaná (resp. uložená). Až potom je možné zadávať do systému ďalšiu
udalosť.
2. Často využívajte tlačidlo „Priebežne uložiť“, aby ste v prípade neočakávaných problémov neprišli o dovtedy
vykonanú prácu.
3. FK sú povinné vykonať kontrolu elektronického zápisu v ISSF a v prípade uvedenia nesprávnych údajov /ŽK, ČK,
strelci gólov / podať podnet na ŠTK cez elektronickú podateľňu ISSF do 48 hod. po skončení stretnutia. Na podnety
po uvedenom termíne sa nebude prihliadať.
n) Prestupový poriadok pre rozhodcov ObFZ Topoľčany v súťažnom ročníku 2014 – 2015.
Rozhodca môže prestúpiť do iného FK, FO ak:
-

absolvuje predpísané školenie, test z PF a fyzické previerky
má platnú lekársku prehliadku na vykonávanie činnosti rozhodcu na príslušný rok
rozhodca podá v termíne od 1. Do 30. júna prestup z FK, FO do iného FK, FO
prestup musí byť podaný doporučenou poštou na KR ObFZ, kde rozhoduje pečiatka pošty na podacom lístku
(prestup sa podáva na kancelárskom papieri)
- po prestupe musí rozhodca zotrvať v novom FK, FO 3 roky
- rozhodca, ktorý sa v priebehu súťažného ročníka odhlási z FK, FO, za ktorý rozhoduje, nemôže sa prihlásiť do
iného FK, FO v priebehu 2-och rokov

Prestup musí obsahovať:
-

meno, priezvisko a adresu rozhodcu
do ktorého FK, FO sa rozhodca hlási na 3 roky
názov FK, FO podľa Rozpisu ObFZ na príslušný ročník súťaží
dátum a vlastnoručný podpis rozhodcu
oznámenie doporučeným dopisom vždy do 31. Mája tomu FK, FO z ktorého chce rozhodca prestúpiť
súhlas FK, FO do ktorého rozhodca prestupuje

- poplatok za prestup rozhodcu je 10 € ( uhrádza sa osobne na sekretariáte ObFZ )
- pokladničný doklad musí byť priložený k podanému prestupu
Neplatný prestup:
- rozhodca pôsobí pri KR ObFZ menej ako 1 rok
- rozhodca mal v práve skončenom súťažnom ročníku pozastavenú delegáciu viac ako 5x
- rozhodca nebol v práve skončenom súťažnom ročníku KR ObFZ k dispozícii viac ako 8 kôl (trest,
ospravedlnenie a pod.)
- rozhodca nie je KR ObFZ k dispozícii v nedeľu v ÚHČ
- rozhodca podá prestup v čase od 1. Do 30. Júna, ale chýba pokladničný doklad o zaplatení poplatku, alebo
niektorý údaj z prestupového poriadku rozhodcu ( neúplná adresa, dátum, podpis, nesprávny názov FK, FO,
chýba písomné doporučené oznámenie FK, FO v ktorom pôsobil, nečitateľný rukopis a chýba súhlas nového FK,
FO )
- neplatný prestup KR ObFZ zdôvodní v úradnej správe ObFZ Topoľčany
Platný prestup:
- schvaľuje a eviduje KR ObFZ a podáva správu na VV ObFZ Topoľčany
- prestup rozhodcu platí vždy od nového súťažného ročníka

8. Tréneri
a) Každé družstvo dospelých v Majstrovstvách okresu musí mať bez výnimky kvalifikovaného trénera, najmenej so
základnou platnou kvalifikáciou a licenciou. TMK ObFZ má právo vykonať kontrolu platnosti kvalifikácie a licencie
trénerov v Majstrovstvách okresu dospelých a pri nesplnení tejto podmienky dáva podnety DK ObFZ na doriešenie
konkrétnych prípadov.
Pokuta je 200 € za príslušnú časť súťažného ročníka (jeseň, jar).
b) Všetci tréneri sú povinní na základe pozvania zúčastniť sa aktívov a doškolovacích seminárov usporiadaných
TKM ObFZ.
c) Všetci tréneri sú povinní dodržiavať morálne a etické zásady všeobecne platné pre súťaže ObFZ.
d) FK, FO sú povinné vyznačiť mená trénerov v zápise o stretnutí na druhú stranu podľa predtlače vo všetkých
vekových kategóriách (dospelí, dorast, starší žiaci, mladší žiaci).
e) Ak dôjde k zmene trénera, je treba nahlásiť zmenu do 7 dní na tlačive "DOTAZNÍK na evidenciu trénerov futbalu
v ObFZ Topoľčany" na TMK ObFZ Topoľčany.
f) V prípade, že hlavný tréner družstva alebo jeho asistent bude v majstrovskom stretnutí rozhodcom stretnutia
vykázaný z lavičky náhradníkov, je usporiadateľský klub povinný zabezpečiť mu bezpečné miesto na tribúne.
Odchod vykázaného trénera (asistenta) z lavičky na vyhradené miesto zabezpečí člen ÚS, viditeľne označený
v zmysle znenia ods. c) vyššie, ktorý vykázaného trénera (asistenta) na vyhradené miesto odprevadí a až do
ukončenia stretnutia zodpovedá za jeho bezpečnosť.
V prípade, že vykázaný tréner (asistent) neakceptuje odchod na vyznačené miesto, hlavný rozhodca nebude
pokračovať v stretnutí.

9. 4. liga U15 - súťaž starších žiakov
a) Súťaž starších žiakov je v s. r. 2014-2015 rozdelená do dvoch skupín A - 10 družstiev a B - 9 družstiev, ktoré
hrajú systémom každý s každým dvojkolovo doma - vonku. Víťazi skupín po skončení s. r. 2014 - 2015 odohrajú
kvalifikačné stretnutie o majstra okresu dňa 13.6.2015 o 17,30 hod. na neutrálnom štadióne.
b) V súťažiach žiakov je povinná konfrontácia pred stretnutím. Hráč, proti ktorého totožnosti sa namieta, je povinný
predložiť ku konfrontácii hodnoverný doklad o totožnosti. Rozhodca je povinný uviesť rozhodujúce údaje v zmysle
čl.66 bod 2b Súťažného poriadku. Hráč proti ktorého totožnosti sa namieta, je povinný podpisom potvrdiť svoju
totožnosť. Takisto totožnosť hráča potvrdí kapitán družstva v prítomnosti vedúceho družstva.
c) Hracie dni a hracie časy sú stanovené podľa termínovej listiny a to v nedeľu 2 hod. pred stretnutím dospelých ak
hrajú doma, ak nie, tak 3 hod. pred ÚHČ dospelých. Povolené výnimky sú uvedené v Rozpise MFS ObFZ - A - bod 3
a zmeny schválené v priebehu súťažného ročníka 2014-2015 sa budú uverejňovať v úradných správach.

10. 6. liga U19 - súťaž dorastu:
a) V súťaži dorastu štartuje 13 družstiev, ktoré hrajú systémom každý s každým dvojkolovo doma - vonku.
b) V súťažiach dorastu je povolený štart hráčov (žiakov) na žiacky registračný preukaz, alebo plastový RP iba s
priloženým súhlasom rodičov a potvrdením lekára ku ktorému žiaci patria.
c) V súťažiach dorastu nie je povolený štart žiakov rok narodenia 2002 a mladší !!!
d) Hracie dni a hracie časy sú stanovené podľa termínovej listiny a to v sobotu v ÚHČ dospelých. Povolené

výnimky sú uvedené v Rozpise MFS ObFZ - A - bod 3 a zmeny schválené v priebehu súťažného ročníka 2014-2015
sa budú uverejňovať v úradných správach.

11. Majstrovstvá okresu U 13 - súťaž mladších žiakov
a) V súťaži mladších žiakov štartuje 12 družstiev, ktoré hrajú systémom každý s každým dvojkolovo doma - vonku.
b) Hracie dni a hracie časy sú stanovené podľa termínovej listiny a to v sobotu 2 hodiny pred ÚHČ dospelých.
Povolené výnimky sú uvedené v Rozpise MFS ObFZ – A – bod 3 a zmeny schválené v priebehu súťažného ročníka
2014-2015 sa budú zverejňovať v úradných správach.
c) Pravidlá pre súťaže mladších žiakov SFZ 2014, upravené pre podmienky ObFZ Topoľčany mladší žiaci U13 v
sezóne 2014/2015
Pravidlo I: Počet hráčov
1. Hrá 7 hráčov v poli a brankár.
2. Podľa rozpisu súťaže sa hrá na jednom „malom ihrisku“,
3. Do stretnutia hranom na „malom ihrisku“, musí byť pripravených minimálne 8 hráčov.
Pravidlo II: Hracia plocha
1. Zápasy sa majú hrať na prírodných, alebo umelých povrchoch .
2. Hracia plocha „malého ihriska“ má rozmery: minimálne 50 x 42 m a maximálne 70 x 60 m. „Malé ihrisko“ je
ohraničené postrannými čiarami veľkého ihriska, čiarami inej farby, alebo nízkymi klobúčikmi.
3. Ak označíme „malé ihrisko“ pomocou nízkych klobúčikov, tieto rozmiestnime s rozstupom 4 m, aby hráčom
dostatočne ukazovali hranice. Myslená poliaca čiara je vyznačená priamo na postranných čiarach farebne
odlíšenými klobúčikmi, alebo zástavkami vo vzdialenosti 0,75 – 1 m od postrannej čiary.
4. Pokutové územia (PÚ) je vyznačené 6 m na obe strany od bližšej tyče bránky „malého ihriska“ a na postranných
čiarach farebne odlíšenými klobúčikmi, alebo zástavkami vo vzdialenosti 0,75 – 1 m od postrannej čiary „malého
ihriska“. Vzdialenosť čiary PÚ od bránkovej čiary je štandardne 12,5 m. Rozmery PÚ sú 17 m x 12,5 m a sú
vyznačené v pláne ihriska
5. Územie rohového kopu nie je vyznačené a rohy sa kopú zo vzdialenosti 16 m od bližšej tyče bránky a je
vyznačená farebne odlíšeným klobúčikom na čiare, alebo zástavkou vo vzdialenosti 0,75 – 1 m od čiary „malého
ihriska“.
6. Na strane stacionárnych bránok veľkého ihriska musí byť postranná čiara „malého ihriska“ vo vzdialenosti 5,5 m
od priliehajúcej bránkovej čiary veľkého ihriska.
7. Technická zóna, zóna pre striedanie hráčov a hráčske lavičky:
Hráčske lavičky sú za postrannými čiarami „malého ihriska“ pri stacionárnych bránkach, bližšie k vlastnej bránke
„malého ihriska“. Zóna na striedanie je pred hráčskymi lavičkami. Technická zóna je vyznačená od zóny na
striedanie po bránkovú čiaru „malého ihriska“. Viď. biele obdĺžniky na obrázku.
Plán ihriska:

Pravidlo III: Veľkosť bránok
1. Bránky majú rozmery 2 x 5 m a sú umiestnené uprostred bránkových čiar. Bránky majú siete a musia byť zaistené
proti pádu. Na bránkach nesmú byť ostré výčnelky a hrany, o ktoré by sa bolo možné zraniť, za čo zodpovedá hlavný
usporiadateľ. Bránky sú bielej alebo striebornej farby.
Pravidlo IV: Hrací čas
Hrací čas jedného stretnutia je 2 x 30 minút, polčasová prestávka v trvaní 15 minút.
Pravidlo V: Lopta
V kategóriách U13 sa hrá s loptou veľkosti 4. (hmotnosť 290 – 390 g, obvod 63 – 66 cm)
Pravidlo VI.: Pozdrav pred a po zápase
Pred zápasom a aj po skončení sa hráči pozdravia hokejovým spôsobom (ruky si podajú, alebo si tľapnú dlaňami
všetci hráči).
Pravidlo VII: Striedanie hráčov
1. Striedanie je opakované a robí sa len v prerušenej hre. Hráč, ktorý bol vystriedaný, sa môže v tom istom zápase
znovu vrátiť na hraciu plochu a zapojiť sa do hry. Striedanie sa týka všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí.
Striedanie hráčov musí byť oznámené rozhodcovi pri prerušení hry a vykoná sa čo najrýchlejšie, aby nedochádzalo
k mrhaniu s hracím časom. Hráči, ktorí nastupujú na hraciu plochu, musia byť pripravení pri lavičke náhradníkov v
priestore technickej zóny. Hráči, ktorí z hracej plochy odchádzajú, ju môžu opustiť tiež len v technickej zóne.
Výnimkou je iba zranenie hráča. Nie je obmedzený celkový počet striedaní, ani počet striedaní jedného hráča.
Vymenený hráč sa môže zapojiť do hry kedykoľvek vyššie uvedeným spôsobom. Za správne vykonanie výmeny
hráčov a ich správny počet na hracej ploche je zodpovedný vedúci družstva a tréner. Ak rozhodca zistí vyšší počet
hráčov z jedného družstva na hracej ploche, hru preruší (pokiaľ neuplatní výhodu v hre) a hráča, ktorý prišiel ako
posledný, vykáže z hracej plochy. Hru naviaže NVK v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry.
Pravidlo VIII: Zakázaná hra
Platí znenie pravidla 12 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami:
1. Brankár musí po akomkoľvek chytení lopty dať loptu do 6 sekúnd na zem, alebo rozohrať. Ak by podľa rozhodcu
brankár loptu nepoložil na zem, alebo nerozohral včas, nasleduje NVK z miesta priestupku. Ak odohrá brankár loptu
zo svojho pokutového územia do poľa nohou, musí ním rozohraná lopta dopadnúť na vlastnú polovicu „malého
ihriska“, alebo sa lopty musí dotknúť na vlastnej polovici iný hráč skôr, než lopta prejde cez poliacu čiaru. Táto
podmienka platí aj pre ostatných hráčov vo vlastnom pokutovom území, ak bola lopta predtým von z hry (pri
zahrávaní štandardnej situácie). Porušenie tohto pravidla sa trestá PVK z mysleného miesta, kde lopta prešla
stredovú čiaru. Rozhodca môže uplatniť pravidlo o ponechaní výhody v hre pre súpera. V rozohraní lopty rukou
brankár nie je obmedzený .Ak sa dotkne brankár lopty rukou znovu po tom, čo ju z ruky pustil bez toho, aby sa
medzi tým niekto iný lopty dotkol, je družstvo potrestané NVK z miesta priestupku. Taký istý je trest za to, ak brankár
chytí úmyselnú „malú domov“.
Pravidlo IX: Štandardné situácie
1. Rozohratie hry a žreb. Platí znenie pravidla 8 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami: . Pri výkope (rozohratí hry)
musia byť hráči súpera od lopty 6 m.
2. Vhadzovanie. Platí znenie pravidla 15 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami: Na čiarach vyznačených malými
klobúčikmi je rozhodnutie o lopte v aute rozhodcom robené pokiaľ možno presne, ale ak to nie je presvedčivé, nechá
rozhodca pokračovať v hre.
3. Kop od bránky. Platí znenie pravidla 17 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami:
Kop od bránky sa vykoná tak, že lopta bude položená pred bránku vo vzdialenosti cca 8 m od bránkovej
čiary(napravo, alebo naľavo od miesta, z ktorého sa zahráva pokutový kop). Hráči môžu po kope od bránky prevziať
loptu v PÚ, ale potom môžu byť v PÚ bránení a atakovaní súperom. Hráči súpera sú pri kope od bránky mimo PÚ.
4. Kop z rohu. Platí znenie pravidla 17 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami:
Rohové kopy sú rozohrávané z vyznačené na priesečníku bránkovej a postrannej čiary. Územie rohového kopnutie
je vyznačené a lopta je rozohrávaná v tesnom kontakte čiar ihriska. Hráči súpera sa nesmú priblížiť pred rozohraním
k lopte na vzdialenosť menšiu než 6 m.
5. Voľný kop. Platí znenie pravidla 13 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami:
Pri zahrávaní voľných kopov musia byť hráči súpera najmenej 6 m od miesta priestupku.
6. Pokutový kop. Platí znenie pravidla 14 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami:
Pokutový kop je zahrávaný zo vzdialenosti 8 m.

Pravidlo X: Postavenie mimo hru – ofsajd
Platí znenie pravidla 11 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami:
Pravidlo o postavení mimo hru – ofsajd platí v priestore medzi bránkovou čiarou a hranicou pokutového územia.
Pravidlo XI: Výstroj hráčov
Platí znenie pravidla 7 Pravidiel futbalu, ale nie je dovolené hrať s kopačkami s vymeniteľnými štupľami.
Oba tímy oddielu majú jednu sadu dresov, alebo zo súhlasom rozhodcu aspoň rovnakú farebnú kombináciu dresov.
Pravidlo XII: Rozhodcovia
Platí ustanovení pravidla 5 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami:
Stretnutie na „malom ihrisku“ vedie rozhodca bez asistentov.
Pravidlo XIII. - Náležitosti družstva:
Na každé stretnutie musí vedúci družstva nahodiť do ISSF zostavu družstva na stretnutie a pred stretnutím predložiť
rozhodcovi registračné preukazy hráčov na kontrolu. Hráči musia mať u seba kartičku poistenca.
Ďalšie pokyny:
Usporiadateľ zabezpečuje zdravotnícku službu, občerstvenie pre obe družstvá a musí mať pripravené a vyznačené ihrisko v
súlade s nákresom Pravidlo II. Hracia plocha..

12/1. Článok DP 71 - Začatie disciplinárneho konania
Podnetom na začatie disciplinárneho konania je najmä
a) zápis o stretnutí,
b) správa delegáta zväzu alebo delegáta stretnutia,
c) oznámenie pozorovateľa rozhodcov,
d) vlastné zistenie člena disciplinárnej komisie,
e) správa člena riadiaceho orgánu alebo odbornej komisie,
f ) oznámenie člena orgánu SFZ,
g) oznámenie klubu alebo iného člena SFZ,
h) správa vedúceho výpravy,
i ) oficiálny podnet od FIFA alebo UEFA, alebo
j ) oznámenie, správa alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy.

12/2. Článok DP 37 - Zásady pri disciplinárnom pokračovaní
Článok 37 - Spoločné ustanovenia o napomínaní a vylučovaní hráčov
a) Napomenutie hráča sa eviduje a postihuje osobitne v každom družstve, v ktorom hráč súťaží. Pri prestupe alebo
hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného klubu v tej istej úrovni súťaže sa dovtedy udelený počet
napomenutí prenáša. Disciplinárne opatrenie za napomenutie je samostatné, pri podmienečne uložených
disciplinárnych opatreniach sa k nemu neprihliada.
b) Ak hráč dostane v jednom súťažnom stretnutí dve napomenutia, následná červená karta ruší napomenutia, ktoré sa do
evidencie napomenutí nezarátavajú, okrem prípadov podľa odseku 11.
c) Ak bol hráč po predchádzajúcom napomenutí vylúčený za disciplinárne previnenie, za ktoré by bol inak napomenutý,
uloží sa mu bez prerokovania disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie.
d) Ak bol hráč po predchádzajúcom napomenutí vylúčený za disciplinárne previnenie, za ktoré by bol vylúčený i bez
predchádzajúceho napomenutia, uloží sa mu disciplinárne opatrenie podľa osobitnej časti tohto disciplinárneho poriadku
za disciplinárne previnenie, za ktoré bol vylúčený. Napomenutie sa v takom prípade do evidencie
napomenutí zarátava. V prípade naplnenia počtu napomenutí podľa odseku 5 sa hráčovi uloží disciplinárne opatrenie za
napomenutia i za vylúčenie. Disciplinárne opatrenie za napomenutia sa ukladá ako prvé. Ak sa za vylúčenie ukladá
disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti na časové obdobie, disciplinárne
opatrenie za napomenutia sa vykoná až po vykonaní disciplinárneho opatrenia uloženého na časové obdobie.
e) V majstrovskej súťaži sa disciplinárne opatrenie za napomenutie hráčov ukladá bez prerokovania takto
- po 5. napomenutí pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 majstrovské stretnutie,
- po 9. napomenutí pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 majstrovské stretnutie,
- po 12. napomenutí a po každých ďalších 3 napomenutiach pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 majstrovské
stretnutie.
f ) Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by inak znamenalo
pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa odseku 5, príslušná disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti
hráča alebo klubu nepostupuje podľa odseku 5, ale uloží hráčovi pokutu podľa celkového počtu napomenutí v súťažnom
ročníku; ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa odseku 5. Žiadosť je potrebné podať do 14 dní od
oznámenia disciplinárneho opatrenia v úradnej správe.

g) Za napomenutie hráča v pohárovej súťaži sa po každom 3. napomenutí v troch pohárových stretnutiach hráčovi uloží
bez prerokovania disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 pohárové stretnutie.
h) Do nového ročníka pohárovej súťaže sa napomenutia ani disciplinárne opatrenia za napomenutia neprenášajú.
Uvedené platí rovnako aj pre iné súťaže organizované SFZ a jeho členmi (turnaje).
i ) Proti rozhodnutiu podľa odsekov 3, 5 a 8 odvolanie nie je prípustné. Disciplinárna komisia uloží iné disciplinárne
opatrenie alebo postupuje podľa článku 38 iba v prípade, ak je na základe dostupných dôkazov jednoznačné, že niektoré
napomenutie bolo nesprávne alebo sa niektoré z disciplinárnych previnení nestalo.
j ) Ak došlo k omylu v osobe hráča disciplinárna komisia na základe námietky hráča alebo klubu podanej do 48 hodín po
stretnutí alebo na základe iného podnetu prerokuje napomenutie hráča alebo vylúčenie hráča v prípade, keď sa
disciplinárne opatrenie ukladá bez prerokovania. Ak bola námietka uznaná ako dôvodná disciplinárna komisia disciplinárne
konanie zastaví a zruší účinky napomenutia alebo vylúčenie a jeho účinky a zároveň môže rozhodnúť o začatí
disciplinárneho konania proti inému hráčovi.
k) Kluby sú informované o počte napomenutí a o pozastavení výkonu športovej činnosti prostredníctvom úradnej správy
SFZ alebo úradnej správy členov SFZ, alebo priebežne pomocou príslušnej správy generovanej z uzatvorených zápisov o
stretnutí v ISSF.
l ) Ak je hráč zároveň aj členom realizačného tímu, a je v súťažnom stretnutí vylúčený, má automaticky pozastavený aj
výkon inej ako športovej činnosti alebo výkon funkcie v rámci realizačného tímu.
m) Výška poplatkov: DP-čl.281/1, 2 poplatok z disciplinárneho konania:
- jednotlivec: dospelí - 10 €, dorast - 5 €, žiaci - 5 €,
- kolektív: dospelí - 10 €, dorast - 5 €, žiaci - 5 €.
n) DP - čl.12 - peňažitá pokuta:
- bod 1, 4 - kolektívom možno udeliť peňažitú pokutu do výšky 332 €.
Peňažitá pokuta pri inzultácii:
- dospelí: 6. liga
od 140 € do 270 €
7. liga
od 100 € do 270 €
- dorast
6. liga
70 €
- žiaci:
4. liga
20 €
o) DP čl.74 / 2,8,9,10 Účasť previnilca a ďalších osôb na prerokovaní veci
- Ak bol previnilec disciplinárnym orgánom predvolaný na prerokovanie disciplinárneho previnenia, je povinný
zúčastniť sa na disciplinárnom konaní pod hrozbou poriadkovej pokuty.
- Disciplinárny orgán predvoláva členov SFZ na osobné prerokovanie disciplinárneho previnenia prostredníctvom
oznamu v úradnej správe. Spôsob predvolania iných osôb a úhradu nákladov ich účasti na disciplinárnom konaní
určí disciplinárny orgán na základe konkrétnych okolností prípadu a dostupných kontaktných údajov predvolávanej
osoby.
- Náklady účasti osôb na disciplinárnom konaní podľa odseku 1, 5 a 7 znášajú tieto osoby, ak ďalej nie je uvedené
inak.
- Ak nemôže disciplinárny orgán disciplinárne previnenie prerokovať z dôvodov na strane disciplinárneho orgánu,
cestovné výdavky predvolaným účastníkom, ktorí sa dostavili pred disciplinárny orgán, uhradí príslušný riadiaci zväz,
pri ktorom disciplinárny orgán pôsobí.
p) DP čl. 12/8 Pokuta
Ak postihnutá právnická osoba, ktorej je vystavovaná mesačná zberná faktúra, neuhradí
v určenej lehote splatnosti mesačnú zbernú faktúru, ktorej súčasťou je pokuta uložená
disciplinárnym orgánom, uplatnia sa voči nej v súlade s článkom 16 ods. 4 stanov SFZ
športovo-technické dôsledky podľa súťažného poriadku SFZ.
r) FK, ktorému bude dokázané previnenie na zasadnutí komisie ObFZ uhradí náklady delegovaným osobám.
s) V prípade nedobytnosti trestov bude DK ObFZ postupovať podľa DP2/9 bod 1.
t ) Ak má FK, FO uzatvorené ihrisko na určitý počet stretnutí, musí tieto bezpodmienečne odohrať na neutrálnom
ihrisku FK, FO toho istého stupňa (prípadne vyššia súťaž, nie však nižšia), najmenej 10 km od sídla FK, FO a miesto
stretnutia písomne nahlásiť na ŠTK ObFZ Topoľčany v stanovenom termíne.
u) Pri udelení pokuty bude FK udelená príslušná suma na mesačnú zbernú faktúru dňom rozhodnutia DK SFZ. FK
je povinný vykonať úhradu najneskôr v deň splatnosti uvedenom na mesačnej zbernej faktúre SFZ, pričom podanie
odvolania nemá odkladný účinok Pokiaľ je výsledkom odvolacieho konania zmena výšky pokuty, bude príslušná
suma kreditovaná na mesačnú zbernú faktúru dňom rozhodnutia OK SFZ. V prípade nesplnenia uvedených
podmienok bude postupované v zmysle príslušných článkov DP, SP a tohto RS.
v) Pokuty udelené fyzickým osobám (jednotlivcom – napr. hráčom, trénerom) sú pripísané na mesačnú zbernú
faktúru FK, v ktorom je jednotlivec registrovaný. FK si na základe zmluvného vzťahu s dotknutou fyzickou osobou
príslušnú pokutu vysporiada.

13. Podmienky FK k prihláške do majstrovských futbalových súťaží ObFZ
Topoľčany pre súťažný ročník 2014 - 2015.
1. Futbalová hracia plocha: je stanovená podľa Pravidiel futbalu pravidlo I. Hracia plocha a jej úprava musí
zodpovedať priloženému plánku (viď pravidlo I. Pravidiel futbalu str.11.).
a) Rozmery hracej plochy: musia mať tvar obdĺžnika - dĺžka hracej plochy musí byť vždy väčšia ako šírka.
b) Vyznačenie: podľa plánku v Pravidlách futbalu pravidlo I. Hracia plocha. Vyznačenie musí byť viditeľne
čiarami, širokými najviac 12 cm. V každom rohu hracej plochy sa umiestni zástavka pripevnená na žrdi
najmenej 150 cm vysokej, navrchu zaoblenej.
c) Bránky: pre všetky vekové kategórie (mládež - dospelí). Každú bránku tvoria dve zvislé žrde postavené
v rovnakej vzdialenosti od rohových zástaviek. Vnútorné strany bránkových žrdí sú od seba vzdialené
7,32 m, spojené sú brvnom, ktorého spodná strana je 2,44 m nad zemou. Z bezpečnostných dôvodov
musia byť bránky pevne ukotvené v zemi. Žrde aj brvno musia mať prierez od 10 do 12 cm a musia mať
rovnakú šírku. Siete musia byť upevnené na bránkových žrdiach, na brvne a na zemi za bránkou. Majú
byť vhodne podopreté a umiestnené tak, aby mal brankár dostatočný priestor pre hru. Bránkové žrde a
brvno musia byť zhotovené z dreva alebo kovu. Z iného materiálu sú zakázané. Bránkové žrde musia byť
biele (natreté bielou farbou).
d) Hracia plocha: musí byť trávnatá, riadne upravená, vyznačená a pokosená.
2. Ohrada okolo hracej plochy: musí byť pevná a súvislá v zmysle platných futbalových noriem.
3. Striedačky: FK hrajúce v majstrovských súťažiach musia mať kryté striedačky pre náhradníkov.
4. Vybavenosť šatní: FK hrajúce v 6. lige musia mať k dispozícii miestnosť pre hosťujúce družstvo, ktorá musí byť
čistá s dostatočným počtom miest na prezlečenie s možnosťou odloženia vecí. Miestnosť musí byť osvetlená a
zamknuteľná. V ostatných súťažiach podľa možností.
a) FK hrajúce v 6. lige musia mať k dispozícii pre obe družstvá a rozhodcov sprchy s teplou vodou.
V 7. lige dostatočné množstvo vody pre hráčov a rozhodcov.
b) Šatňa musí byť čistá a uprataná.
5. Vybavenie samostatnej miestnosti pre rozhodcov: FK musia mať vybavenie samostatnej miestnosti pre R.
a) samostatná miestnosť pre rozhodcov a DZ musí obsahovať: dostatočnú miestnosť pre 4 osoby, 1 stôl,
dostatočný počet stoličiek, vešiak. Musí byť zamknuteľná a osvetlená. Minimálna plocha je 9 m2.
6. Sociálne zariadenie WC: musí byť v areáli štadiónu.
7. Materiálne vybavenie: FK štartujúce v majstrovských súťažiach riadených ObFZ, musia mať k
dispozícii nasledovné vybavenie: nosidlá, kompletne vybavenú lekárničku, píšťalku, červenú a žltú kartu,
zástavky pre AR a tabuľky pre striedanie hráčov (veľkosť čísla na tabuľke musí byť minimálne 20 cm).
8. Finančné záväzky: FK musia mať vyrovnané všetky podlžnosti voči ObFZ, ako aj voči iným FK do
termínu podania prihlášky.
9. Mládežnícke družstvá: FK štartujúce v majstrovskej súťaži ObFZ 6. liga dospelých, musí mať
jedno mládežnícke družstvo, hrajúce v súťažiach ObFZ, ZsFZ, SFZ. FK štartujúci v 7. lige nemusí mať
mládežnícke družstvo. Ak FK odhlási z rozohranej súťaže mládežnícke družstvo, alebo mládežnícke družstvo
3x nenastúpi na stretnutie a bude vylúčené zo súťaže a v súťaži nemá iné mládežnícke družstvo, FK je v tomto
prípade povinný uhradiť náhradu 700 €, nakoľko v opačnom prípade bude družstvo dospelých vylúčené zo
súťaže !
10. Usporiadatelia: Podľa Zákona 1/2014 zb.: Usporiadateľ musí mať počas podujatia oblečenú reflexnú vestu s
výrazným nápisom " USPORIADATEĽ " a číslom na prednom a zadnom diele vesty. FK pred stretnutím
predložia delegátovi (rozhodcovi) ObFZ vyplnený "Zoznam usporiadateľskej služby", ktorý v prípade
uvedených nedostatkov zašle na sekretariát ObFZ spolu so zápisom o stretnutí a tlačivom o nedostatkoch v
stretnutí. Počet členov usporiadateľskej služby je najmenej 6.
Zákon 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Povinnosti organizátora podujatia:

Organizátor podujatia je povinný zabezpečiť usporiadateľskú službu v súlade s § 9. Počet členov
usporiadateľskej služby na podujatí je najmenej 10 členov usporiadateľskej služby na 300 divákov, pričom tento
počet sa na každých ďalších 100 divákov zvyšuje najmenej o jedného člena usporiadateľskej služby.
§ 14 Zákona 1/2014 Z.z.
Oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby:
- mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným nápisom
„USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele, ak ide o usporiadateľa; pri medzinárodnom podujatí
sa môže používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej športovej organizácie,
11. Rozhodcovia: FK hrajúce v majstrovských súťažiach ObFZ dospelých, musia mať aktívneho jedného rozhodcu.
Za aktívneho rozhodcu sa považuje rozhodca, ktorý v danom súťažnom ročníku, v danej časti súťaže (jesenná,
jarná), bude k dispozícii KR ObFZ na rozhodovanie minimálne 9 kôl.
12. Prijatie družstva: O prijatí družstva do súťaží riadených ObFZ rozhoduje s konečnou platnosťou VV ObFZ. O
zaradení družstva do súťaže, resp. skupiny rozhoduje ŠTK ObFZ.
13. Súťažné vklady: V zmysle tohto Rozpisu ObFZ pre s. r. 2014-2015.
14. Termín podania prihlášok: podľa údajov na prihláške. Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.
15. V prípade nesplnenia týchto podmienok k prihláške FK do majstrovských súťaží ObFZ pre súťažný
ročník 2014-2015, nebude akceptovaná prihláška do súťaží !!!

14 Informačný systém slovenského futbalu (ISSF)
Prechodom na ISSF, ktorý bol schválený VV SFZ nastavajú nasledujúce zmeny a procesy:
a) Zmena matričnej príslušnosti
Každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku podľa:
- zaradenia družstva dospelých do súťaže
- zaradenia družstva dorastu do súťaže (pokiaľ klub nemá družstvo dospelých v súťaži)
- zaradenia družstva žiakov do súťaže (pokiaľ klub nemá ani družstvo dospelých, ani družstvo dorastu zaradené do
súťaže)
b) Zmena v spôsobe realizácie transferov hráčov
Transfer realizuje a poplatok sa platí príslušnému zväzu (SFZ, RFZ, ObFZ), do ktorého patrí cieľový klub transferu
podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové úrovne.
c) Povolenie elektronických transferov hráčov
d) Prechod na nové RP
Pri postupnom prechode na nové plastové RP bez uvedenia klubovej príslušnosti duálne naďalej platia aj existujúce
RP, maximálne do skončenia ich platnosti. Platnosť preukazu je 5 rokov od posledného vydania. K novým
registráciám sa vydávajú už len nové RP.
RP sú vyrábané denne na základe schválených žiadostí príslušným matrikárom cez elektronickú podateľňu ISSF,
alebo priamym zadaním žiadosti matrikárom na požiadavku FK o vydanie RP. RP sa expedujú denným
sumarizovaním schválených RP za FK a zadaného kuriéra (osoba pre prevzatie dobierky). Doručenie je maximálne
do 48 hodín od expedície. RP sa zasielajú na dobierku (celá suma sa platí pri preberaní zásielky) a obsahom
dodávky sú objednané karty a riadna faktúra od SFZ. V cene dodávky kuriérom je jedno opakované doručenie.
ŠTK oznamuje FO, že platnosť starých (papierových) RP vo všetkých súťažiach riadených ObFZ končí
28.02.2015!!! Od 1.3.2015 bude možné hrať IBA na nový plastový RP. Ďalšie ustanovenia podľa SP čl.35,
ods.1.
Cena za vystavenie nového RP je uvedená v čl. 31 tohto RS. Cena dobierky a poštovného sa pripočítava k cene
registračných preukazov a je zaťažená platnou DPH.
Vydavateľom a vlastníkom RP je SFZ. Držiteľom RP je osoba, na ktorú je RP vystavený, pričom RP je neprenosný
na inú osobu napriek tomu, že RP objednáva Klubový ISSF manažér. Finančné náležitosti týkajúce sa platby za RP
sú vecou dohody medzi FK a hráčom. Poskytnutie RP inej osobe (napr. technickému vedúcemu družstva) je
osobným rozhodnutím držiteľa RP. Prípadné spory o vrátení RP sú v uvedenom prípade mimo kompetencie
riadiacich orgánov SFZ.
Vydavateľom a vlastníkom RP je SFZ. Držiteľom RP je osoba, na ktorú je RP vystavený, pričom RP je neprenosný
na inú osobu napriek tomu, že RP objednáva Klubový ISSF manažér. Finančné náležitosti týkajúce sa platby za RP
sú vecou dohody medzi FK a hráčom. Poskytnutie RP inej osobe (napr. technickému vedúcemu družstva) je

osobným rozhodnutím držiteľa RP. Prípadné spory o vrátení RP sú v uvedenom prípade mimo kompetencie
riadiacich orgánov SFZ.
e) Aktuálne znenie predpisov SFZ, vrátane príslušných zmien (viď príslušné predpisy – SP, Registračný poriadok,
PP a DP), je zverejnené na oficiálnej webovej stránke SFZ.
Všetky zmeny nadobudli účinnosť k 1.7.2012.

15. Poplatky
Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr (v ISSF - typ všeobecná faktúra)
výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom (nie šekom) na bankový účet uvedený na faktúre. Mesačná
zberná faktúra je v ISSF generovaná vždy v prvý pondelok po skončení kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry je
14 dní. Variabilný symbol úhrady je číslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaju, resp. nesprávneho údaju alebo
v prípade, že platiteľ týmto požadovaným spôsobom platbu neuskutoční, platba nebude akceptovaná a bude
považovaná za neuhradenú! Voči platiteľovi sa v takomto prípade bude ďalej pokračovať v zmysle platného DP.
V prípade, ak klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, považuje sa to za nedodržanie súťažných
kritérií, v zmysle čl. 16, ods. 4 stanov SFZ. Automatickým športovo-technickým dôsledkom toho, že klub riadne a
včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, je zastavenie súťažnej činnosti, ktoré sa vzťahuje len na „A“ družstvo
dospelých dotknutého klubu a zastavenie matričnej činnosti klubu, s účinkom odo dňa nasledujúceho po poslednom
dni splatnosti, až do riadneho uhradenia celej dlžnej čiastky.
Za uhradenie poplatkov riadne a včas, sa považuje ich uhradenie v lehote splatnosti (pripísanie sumy na účet SFZ
pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry.
Ekonomický úsek SFZ importuje informácie o uhradených faktúrach do systému ISSF každý pracovný
deň, na základe bankového výpisu z predchádzajúceho dňa (platí aj pri priamom vklade na účet SFZ!). Faktúry
zaplatené poštovou poukážkou môžu byť identifikované až po zaslaní kópie poštovej poukážky od Slovenskej pošty
a.s., čo môže spôsobiť oneskorenú identifikáciu platby. Z tohto dôvodu je vo vlastnom záujme FK, aby uhrádzal
faktúry výlučne bankovým prevodom alebo vkladom na účet SFZ so správne uvedeným variabilným
symbolom, ktorým je číslo faktúry. SFZ je oprávnený vrátiť neidentifikovateľné platby späť na účet príkazcu.
Reklamácie nesprávnych položiek na mesačnej zbernej faktúre (v ISSF – typ všeobecná faktúra) sa podávajú na
príslušnom zväze (SFZ, RFZ, ObFZ), ktorého orgán danú položku na faktúru zadal. Uznané reklamácie budú
zohľadnené v nasledujúcej mesačnej zbernej faktúre.
Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej súťaže sú informované o neuhradených faktúrach a dôsledkoch
ich neuhradenia e-mailovou notifikáciou a prostredníctvom oznamov v ISSF, v ktorom sa pre potreby SFZ a
jeho členov vytvára automaticky zoznam klubov, ktoré neuhradili riadne a včas mesačné zberné faktúry. V
prípade rozporu o uhradení platby, plnenie povinnosti preukazuje platiteľ dokladom z banky alebo
bankovým výpisom ekonomickému úseku SFZ. V prípade, ak reklamácia úhrady v plnej výške a v lehote
splatnosti bola uznaná, účinok športovo-technických dôsledkov sa ruší ku dňu, kedy bola úhrada mesačnej
zbernej faktúry pripísaná v prospech účtu SFZ.
Zmeny v matričných poplatkoch platné od 1.7.2014:
- akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutá žiadosť je považovaná za matričný úkon
s poplatkom,
- schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby, tzv. „víkendové schvaľovania“ je o 100% drahšie ako sú
štandardné cenníkové ceny,
- papierové transfery a registrácie sú o 50% drahšie ako elektronické.
Previnenia
Článok 99
Všetky previnenia proti ustanoveniam tohto SP, rozpisu príslušnej súťaže a ostatným platným predpisom a pokynom
riadiacich orgánov budú podľa povahy riešené automatickým zastavením súťažnej činnosti A družstva dospelých a
matričnej činnosti futbalového klubu (ďalej len „FK“), ak FK neuhradí mesačnú zbernú faktúru v lehote splatnosti do
doby pripísania dlžnej sumy na účet riadiaceho orgánu súťaže. Ak FK nemá družstvo dospelých, súťažná činnosť sa
zastavuje družstvu najvyššej vekovej kategórie. Príslušná ŠTK v takom prípade postupuje podľa článku 103.
Článok 103
Družstvo, ktorému bola zastavená činnosť na určitý počet majstrovských stretnutí, odohrá tieto stretnutia, ale po
skončení celej súťaže mu riadiaci orgán odpočíta za každé takto odohrané stretnutie 3 body. Družstvo, ktorému bola
zastavená súťažná činnosť z dôvodu neuhradenia mesačnej zbernej faktúry, odohrá riadne všetky svoje stretnutia,
ale po skončení celej súťaže mu riadiaci orgán odpočíta za každé takto odohrané stretnutie 3 body.

a) prestupové poplatky
b) nová registrácia
c) plastová karta (nový RP)
d) vklady pri námietkach
e) vklady pri odvolaniach
f) poplatky za disciplinárne
pokračovanie
g) žiadosti o zmenu trestu
h)1 žiadosti o zmenu dňa a ÚHČ
do 10 dní pred stretnutím
h)2 žiadosti o zmenu dňa a ÚHČ
do 21 dní pred stretnutím
i) nedostavenie sa (nenastúpenie
doma) na stretnutie
j) neoprávnený štart hráča:
1/ na cudzí RP, neplatný RP

2/ v čase zastav. čin. nepodmienečne

- dospelí
- dorast
- žiaci
- dospelí
- dorast
- žiaci
- dospelí
- dorast
- žiaci
- dospelí
- dorast
- žiaci
- dospelí
- dorast
- žiaci
- dospelí
- dorast
- žiaci
- dospelí
- dorast
- žiaci
- dospelí
- dorast
- žiaci

10 €
7€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
10 €
10 €
10 €
50 €
30 €
30 €
10 €
5€
5€
10 €
5€
5€
10 €
5€
5€

- dospelí
- dorast
- žiaci
- dospelí
- dorast
- žiaci

0€
0€
0€
34 €
27 €
20 €

- dospelí
- dorast
- žiaci

200 €
133 €
67 €

- dospelí
- dorast
- žiaci

34 €
27 €
20 €

k) pre pokles hráčov pod 7
l)

- dospelí
- dorast
- žiaci
za opakované oneskorené nastúpenie na stretnutie:

m) za nepripravenú hraciu plochu na stretnutie:
n)

27 €
20 €
14 €
7€
7€

odhlásenie družstva zo súťaže:
1/ v jesennej časti súťažného ročníka - dospelí
- dorast
- žiaci
2/ v jarnej časti súťažného ročníka
- dospelí
- dorast
- žiaci

233 €
166 €
100 €
332 €
266 €
200 €

o) poplatky rozhodcov a delegátov ObFZ:
- rokovanie odbornej komisie ObFZ:
- odvolanie proti rozhodnutiu odbornej komisie ObFZ:

10 €
50 €

p) poplatky trénerov ObFZ:
- za neúčasť na doškolovacom seminári:

17 €

r)

pokuty ŠTK ObFZ pre porušenie SP a RS: do výšky

s) sťažnosť na výkon rozhodcu
t ) Odvolacia komisia ObFZ

- dospelí
- dorast
- žiaci
- dospelí
- dorast
- žiaci

67 €
40 €
40 €
40 €
50 €
30 €
30 €

Všetky uvedené poplatky s výnimkou poplatku za vystavenie RP, sú hradené FK formou mesačnej zbernej
faktúry vystavenej SFZ.

16. Upozornenie pre funkcionárov futbalových klubov
ObFZ Topoľčany upozorňuje funkcionárov futbalových klubov na novelizáciu Futbalových noriem (Súťažný poriadok,
Prestupový poriadok, Registračný poriadok, Disciplinárny poriadok ...), platných od 1.7.2012. Uvedené nové
Futbalové normy nájdete na stránke www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz.

17. Tituly a ceny
Družstvám umiestneným na prvých miestach vo všetkých vekových kategóriách bude udelený diplom a športový
pohár, najlepším strelcom vecné ocenenie.

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) FK, FO sa vo svojej činnosti riadia Futbalovými normami (Súťažný poriadok, Disciplinárny poriadok ....),
Pravidlami futbalu a týmto Rozpisom majstrovských futbalových súťaží ObFZ Topoľčany pre s. r. 2014 - 2015.
2) Tento Rozpis schválil Výkonný výbor ObFZ Topoľčany dňa 25.6.2014 a je záväzný tak, ako ostatné normy a
predpisy pre riadiaci zväz, FK a FO pôsobiace v súťažiach riadených ObFZ Topoľčany.
3) Podávať výklad Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ObFZ Topoľčany pre s .r. 2014 - 2015 je oprávnená
výlučne ŠTK ObFZ Topoľčany.
Pavol Š Í P O Š v. r.
predseda ObFZ Topoľčany

Marián Č U L Á K v. r.
predseda ŠTK ObFZ Topoľčany
Mgr. Marián V A L K O v. r.
sekretár ObFZ Topoľčany

VYŽREBOVANIE FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ ObFZ TOPOĽČANY
pre súťažný ročník 2014 - 2015
6. liga - Majstrovstvá okresu - dospelí
JESEŇ 2014

JAR 2015

1.kolo: 17.08.2014 o 17:00 hod.
Práznovce
Bojná
V. Dvorany
Oponice
Krnča
Nemčice
Urmince
Prašice
V. Ripňany
Kuzmice
Závada
Koniarove
V. Bedzany
Rajčany

14.kolo: 22.03.2015 o 15:00 hod.
Bojná
Práznovce
Oponice
V. Dvorany /SO-15:00/
Nemčice
Krnča
Prašice
Urmince
Kuzmice
V. Ripňany
Koniarovce
Závada /NE-11:00/
Rajčany
V. Bedzany

2.kolo: 24.08.2014 o 17:00 hod.
Bojná
Rajčany /NE-11:00/
Koniarovce
V. Bedzany /NE-11:00/
Kuzmice
Závada
Prašice
V. Ripňany
Nemčice
Urmince
Oponice
Krnča /SO-17:00/
Práznovce
V. Dvorany

15.kolo: 29.03.2015 o 15:00 hod.
Rajčany
Bojná
V. Bedzany
Koniarovce
Závada
Kuzmice
V. Ripňany
Prašice
Urmince
Nemčice
Krnča
Oponice
V. Dvorany
Práznovce

3.kolo: 31.08.2014 o 17:00 hod.
V. Dvorany
Bojná
Krnča
Práznovce
Urmince
Oponice
V. Ripňany
Nemčice
Závada
Prašice
V. Bedzany
Kuzmice
Rajčany
Koniarovce

16.kolo: 08.05.2015 (piatok) o 16:30 hod.
Bojná
V. Dvorany
Práznovce
Krnča
Oponice
Urmince
Nemčice
V. Ripňany
Prašice
Závada
Kuzmice
V. Bedzany
Koniarovce
Rajčany /PI-11:00/

4.kolo: 07.09.2014 o 16:00 hod.
Bojná
Koniarovce /NE-11:00/
Kuzmice
Rajčany
Prašice
V. Bedzany
Nemčice
Závada
Oponice
V. Ripňany /SO-16:00/
Práznovce
Urmince
V. Dvorany
Krnča

17.kolo: 12.04.2015 o 15:30 hod.
Koniarovce
Bojná /NE-11:00/
Rajčany
Kuzmice
V. Bedzany
Prašice
Závada
Nemčice
V. Ripňany
Oponice
Urmince
Práznovce
Krnča
V. Dvorany

5.kolo: 14.09.2014 o 16:00 hod.
Krnča
Bojná
Urmince
V. Dvorany
V. Ripňany
Práznovce
Závada
Oponice
V. Bedzany
Nemčice
Rajčany
Prašice
Koniarovce
Kuzmice /NE-11:00/

18.kolo: 19.04.2015 o 16:00 hod.
Bojná
Krnča
V. Dvorany
Urmince
Práznovce
V. Ripňany
Oponice
Závada /SO-16:00/
Nemčice
V. Bedzany
Prašice
Rajčany
Kuzmice
Koniarovce

6.kolo: 21.09.2014 o 15:30 hod.
Bojná
Kuzmice /NE-11:00/
Prašice
Koniarovce
Nemčice
Rajčany
Oponice
V. Bedzany /SO-15:30/
Práznovce
Závada
V. Dvorany
V. Ripňany
Krnča
Urmince

19.kolo: 26.04.2015 o 16:00 hod.
Kuzmice
Bojná
Koniarovce
Prašice /NE-11:00/
Rajčany
Nemčice
V. Bedzany
Oponice
Závada
Práznovce
V. Ripňany
V. Dvorany
Urmince
Krnča

7.kolo: 28.09.2014 o 15:30 hod.
Urmince
Bojná
V. Ripňany
Krnča
Závada
V. Dvorany
V. Bedzany
Práznovce
Rajčany
Oponice
Koniarovce
Nemčice /NE-11:00/
Kuzmice
Prašice

20.kolo: 03.05.2015 o 16:30 hod.
Bojná
Urmince
Krnča
V. Ripňany
V. Dvorany
Závada
Práznovce
V. Bedzany
Oponice
Rajčany /SO-16:30/
Nemčice
Oponice
Prašice
Kuzmice

8.kolo: 05.10.2014 o 14:30 hod.
Bojná
Prašice /NE-11:00/
Nemčice
Kuzmice
Oponice
Koniarovce /SO-14:30/
Práznovce
Rajčany
V. Dvorany
V. Bedzany
Krnča
Závada
Urmince
V. Ripňany

21.kolo: 10.05.2015 o 16:30 hod.
Prašice
Bojná
Kuzmice
Nemčice
Koniarovce
Oponice /NE-11:00/
Rajčany
Práznovce
V. Bedzany
V. Dvorany
Závada
Krnča
V. Ripňany
Urmince

9.kolo: 12.10.2014 o 14:30 hod.
V. Ripňany
Bojná
Závada
Urmince
V. Bedzany
Krnča
Rajčany
V. Dvorany
Koniarovce
Práznovce /NE-11:00/
Kuzmice
Oponice
Prašice
Nemčice

22.kolo: 17.05.2015 o 17:00 hod.
Bojná
V. Ripňany
Urmince
Závada
Krnča
V. Bedzany
V. Dvorany
Rajčany
Práznovce
Koniarovce
Oponice
Kuzmice /SO-17:00/
Nemčice
Prašice

10.kolo: 19.10.2014 o 14:00 hod.
Bojná
Nemčice /NE-11:00/
Oponice
Prašice /SO-14:00/
Práznovce
Kuzmice
V. Dvorany
Koniarovce
Krnča
Rajčany
Urmince
V. Bedzany
V. Ripňany
Závada

23.kolo: 24.05.2015 o 17:00 hod.
Nemčice
Bojná
Prašice
Oponice
Kuzmice
Práznovce
Koniarovce
V. Dvorany /NE-11:00/
Rajčany
Krnča
V. Bedzany
Urmince
Závada
V. Ripňany

11.kolo: 26.10.2014 o 14:00 hod.
Závada
Bojná
V. Bedzany
V. Ripňany
Rajčany
Urmince
Koniarovce
Krnča /NE-11:00/
Kuzmice
V. Dvorany
Prašice
Práznovce
Nemčice
Oponice

24.kolo: 31.05.2015 o 17:00 hod.
Bojná
Závada
V. Ripňany
V. Bedzany
Urmince
Rajčany
Krnča
Koniarovce
V. Dvorany
Kuzmice
Práznovce
Prašice
Oponice
Nemčice /SO-17:00/

12.kolo: 02.11.2014 o 13:30 hod.
Bojná
Oponice /NE-11:00/
Práznovce
Nemčice
V. Dvorany
Prašice
Krnča
Kuzmice
Urmince
Koniarovce
V. Ripňany
Rajčany
Závada
V. Bedzany

25.kolo: 07.06.2015 o 17:30 hod.
Oponice
Bojná /SO-17:30/
Nemčice
Práznovce
Prašice
V. Dvorany
Kuzmice
Krnča
Koniarovce
Urmince /NE-11:00/
Rajčany
V. Ripňany
V. Bedzany
Závada

13.kolo: 09.11.2014 o 13:30 hod.
V. Bedzany
Bojná
Rajčany
Závada
Koniarovce
V. Ripňany /NE-11:00/
Kuzmice
Urmince
Prašice
Krnča
Nemčice
V. Dvorany
Oponice
Práznovce /SO-13:30/

26.kolo: 14.06.2015 o 17:30 hod.
Bojná
V. Bedzany
Závada
Rajčany
V. Ripňany
Koniarovce
Urmince
Kuzmice
Krnča
Prašice
V. Dvorany
Nemčice
Práznovce
Oponice

Zmeny hracieho dňa a ÚHČ v domácich majstrovských stretnutiach:
Oponice v sobotu v ÚHČ dospelých,
Koniarovce - v nedeľu o 11:00 hod.

7. liga - II. trieda - dospelí
JESEŇ 2014

JAR 2015

1.kolo: 17.08.2014 o 17:00 hod.
Čeľadince
Chrabrany /SO-17:00/
Kamanová
N. Streda
Norovce
Čermany
Urmince B
Tesáre /SO-17:00/
Blesovce
Hajná N. Ves
N. Blatnica
Šalgovce
Kovarce
Orešany

14.kolo: 22.03.2015 o 15:00 hod.
Chrabrany
Čeľadince /SO-15:00/
N. Streda
Kamanová /SO-15:00/
Čermany
Norovce
Tesáre
Urmince B
Hajná N. Ves
Blesovce /NE-11:00/
Šalgovce
N. Blatnica /NE-10:30/
Orešany
Kovarce

2.kolo: 24.08.2014 o 17:00 hod.
Chrabrany
Orešany /SO-17:00/
Šalgovce
Kovarce /NE-10:30/
Hajná N. Ves
N. Blatnica /NE-11:00/
Tesáre
Blesovce
Čermany
Urmince B
N. Streda
Norovce /SO-17:00/
Čeľadince
Kamanová /SO-17:00/

15.kolo: 29.03.2015 o 15:00 hod.
Orešany
Chrabrany
Kovarce
Šalgovce
N. Blatnica
Hajná N. Ves
Blesovce
Tesáre
Urmince B
Čermany /SO-15:00/
Norovce
N. Streda
Kamanová
Čeľadince

3.kolo: 31.08.2014 o 17:00 hod.
Kamanová
Chrabrany
Norovce
Čeľadince
Urmince B
N. Streda /SO-17:00/
Blesovce
Čermany
N. Blatnica
Tesáre
Kovarce
Hajná N. Ves
Orešany
Šalgovce

16.kolo: 08.05.2015 (piatok) o 16:30 hod.
Chrabrany
Kamanová
Čeľadince
Norovce
N. Streda
Urmince B
Čermany
Blesovce
Tesáre
N. Blatnica
Hajná N. Ves
Kovarce /PI-11:00/
Šalgovce
Orešany /PI-10:30/

4.kolo: 07.09.2014 o 16:00 hod.
Chrabrany
Šalgovce /SO-16:00/
Hajná N. Ves
Orešany /NE-11:00/
Tesáre
Kovarce
Čermany
N. Blatnica
N. Streda
Blesovce /SO-16:00/
Čeľadince
Urmince B /SO-16:00/
Kamanová
Norovce

17.kolo: 12.04.2015 o 15:30 hod.
Šalgovce
Chrabrany /NE-10:30/
Orešany
Hajná N. Ves
Kovarce
Tesáre
N. Blatnica
Čermany
Blesovce
N. Streda
Urmince B
Čeľadince /SO-15:30/
Norovce
Kamanová

5.kolo: 14.09.2014 o 16:00 hod.
Norovce
Chrabrany
Kamanová
Urmince B
Blesovce
Čeľadince
N. Blatnica
N. Streda
Kovarce
Čermany
Orešany
Tesáre
Šalgovce
Hajná N. Ves /NE-10:30/

18.kolo: 19.04.2015 o 16:00 hod.
Chrabrany
Norovce /SO-16:00/
Urmince B
Kamanová /SO-16:00/
Čeľadince
Blesovce /SO-16:00/
N. Streda
N. Blatnica /SO-16:00/
Čermany
Kovarce
Tesáre
Orešany
Hajná N. Ves
Šalgovce /NE-11:00/

6.kolo: 21.09.2014 o 15:30 hod.
Hajná N. Ves
Chrabrany /SO-15:30/
Tesáre
Šalgovce
Čermany
Orešany
N. Streda
Kovarce /SO-15:30/
Čeľadince
N. Blatnica /SO-15:30/
Kamanová
Blesovce
Norovce
Urmince B

19.kolo: 26.04.2015 o 16:00 hod.
Chrabrany
Hajná N. Ves /SO-16:00/
Šalgovce
Tesáre /NE-10:30/
Orešany
Čermany
Kovarce
N. Streda
N. Blatnica
Čeľadince /SO-16:00/
Blesovce
Kamanová
Urmince B
Norovce /SO-16:00/

7.kolo: 28.09.2014 o 15:30 hod.
Urmince B
Chrabrany /SO-15:30/
Blesovce
Norovce
N. Blatnica
Kamanová
Kovarce
Čeľadince
Orešany
N. Streda
Šalgovce
Čermany /SO-15:30/
Hajná N. Ves
Tesáre /NE-11:00/

20.kolo: 03.05.2015 o 16:30 hod.
Chrabrany
Urmince B /SO-16:30/
Norovce
Blesovce
Kamanová
N. Blatnica
Čeľadince
Kovarce /SO-16:30/
N. Streda
Orešany /SO-16:30/
Čermany
Šalgovce
Tesáre
Hajná N. Ves

8.kolo: 05.10.2014 o 14:30 hod.
Chrabrany
Tesáre /SO-14:30/
Čermany
Hajná N. Ves
N. Streda
Šalgovce /SO-14:30/
Čeľadince
Orešany /SO-14:30/
Kamanová
Kovarce
Norovce
N. Blatnica
Urmince B
Blesovce /SO-14:30/

21.kolo: 10.05.2015 o 16:30 hod.
Tesáre
Chrabrany
Hajná N. Ves
Čermany /NE-11:00/
Šalgovce
N. Streda /NE-10:30/
Orešany
Čeľadince
Kovarce
Kamanová
N. Blatnica
Norovce
Blesovce
Urmince B

9.kolo: 12.10.2014 o 14,30 hod.
Blesovce
Chrabrany
N. Blatnica
Urmince B
Kovarce
Norovce
Orešany
Kamanová
Šalgovce
Čeľadince /NE-10,30/
Hajná N. Ves
N. Streda /NE-11,00/
Tesáre
Čermany

22.kolo: 17.05.2015 o 17:00 hod.
Chrabrany
Blesovce /SO-17:00/
Urmince B
N. Blatnica /SO-17:00/
Norovce
Kovarce
Kamanová
Orešany
Čeľadince
Šalgovce /NE-11:00/
N. Streda
Hajná N. Ves /SO-17:00/
Čermany
Tesáre

10.kolo: 19.10.2014 o 14:00 hod.
Chrabrany
Čermany /SO-14:00/
N. Streda
Tesáre /SO-14:00/
Čeľadince
Hajná N. Ves /SO-14:00/
Kamanová
Šalgovce
Norovce
Orešany
Urmince B
Kovarce /SO-14:00/
Blesovce
N. Blatnica

23.kolo: 24.05.2015 o 17:00 hod.
Čermany
Chrabrany
Tesáre
N. Streda
Hajná N. Ves
Čeľadince /NE-11:00/
Šalgovce
Kamanová /NE-10:30/
Orešany
Norovce
Kovarce
Urmince B
N. Blatnica
Blesovce

11.kolo: 26.10.2014 o 14:00 hod.
N. Blatnica
Chrabrany
Kovarce
Blesovce
Orešany
Urmince B
Šalgovce
Norovce /NE-10:30/
Hajná N. Ves
Kamanová /NE-11:00/
Tesáre
Čeľadince
Čermany
N. Streda

24.kolo: 31.05.2015 o 17:00 hod.
Chrabrany
N. Blatnica /SO-17:00/
Blesovce
Kovarce
Urmince B
Orešany /SO-17:00/
Norovce
Šalgovce
Kamanová
Hajná N. Ves
Čeľadince
Tesáre /SO-17:00/
N. Streda
Čermany /SO-17:00/

12.kolo: 02.11.2014 o 13:30 hod.
Chrabrany
N. Streda /SO-13:30/
Čeľadince
Čermany /SO-13:30/
Kamanová
Tesáre
Norovce
Hajná N. Ves
Urmince B
Šalgovce /SO-13:30/
Blesovce
Orešany
N. Blatnica
Kovarce

25.kolo: 07.06.2015 o 17:30 hod.
N. Streda
Chrabrany /SO-17:30/
Čermany
Čeľadince
Tesáre
Kamanová
Hajná N. ves
Norovce /NE-11:00/
Šalgovce
Urmince B /NE-10:30/
Orešany
Blesovce
Kovarce
N. Blatnica

13.kolo: 09.11.2014 o 13:30 hod.
Kovarce
Chrabrany
Orešany
N. Blatnica
Šalgovce
Blesovce /NE-10:30/
Hajná N. Ves
Urmince B /NE-11:00/
Tesáre
Norovce
Čermany
Kamanová
N. Streda
Čeľadince /SO-13:30/

26.kolo: 14.06.2015 o 17:30 hod.
Chrabrany
Kovarce /SO-17:30/
N. Blatnica
Orešany
Blesovce
Šalgovce
Urmince B
Hajná N. Ves /SO-17:30/
Norovce
Tesáre
Kamanová
Čermany
Čeľadince
N. streda /SO-17:30/

Zmeny hracieho dňa a ÚHČ v domácich majstrovských stretnutiach:
Čeľadince, Chrabrany, Nitrianska Streda v sobotu v ÚHČ dospelých.
Urmince B v sobotu v ÚHČ dospelých v Horných Štitároch.
Šalgovce v nedeľu o 10:30 hod.
Hajná Nová Ves v nedeľu o 11:00 hod.

6. liga - Majstrovstvá okresu - U19 dorast
JESEŇ 2014

JAR 2015

1.kolo: 16.08.2014 o 17:00 hod.
Radošina
Krušovce
V. Dvorany
Tovarníky
V. Bedzany
Kovarce
Urmince
Hrušovany
V. Ripňany
Ludanice
N. Blatnica
Prašice

14.kolo: 21.03.2015 o 15:00 hod.
Krušovce
Radošina /SO-12:10/
Tovarníky
V. Dvorany /NE-10:00/
Kovarce
V. Bedzany
Hrušovany
Urmince /NE-11:50/
Ludanice
V. Ripňany
Prašice
N. Blatnica

2.kolo: 23.08.2014 o 17:00 hod.
Krušovce
Kovarce
Prašice
V. Bedzany
Ludanice
N. Blatnica
Hrušovany
V. Ripňany /NE-13:50/
Radošina
V. Dvorany
Tovarníky
Krnča /NE-10:00/
Urmince
voľno

15.kolo: 28.03.2015 o 15:00 hod.
Kovarce
Krušovce
V. Bedzany
Prašice
N. Blatnica
Ludanice
V. Ripňany
Hrušovany
V. Dvorany
Radošina
Tovarníky
voľno
Urmince
voľno

3.kolo: 30.08.2014 o 17:00 hod.
V. Dvorany
Krušovce
Krnča
Radošina /NE-14:50/
Urmince
Tovarníky
Kovarce
Prašice /28.8.-17:00/
N. Blatnica
Hrušovany
V. Bedzany
Ludanice
V. Ripňany
voľno

16.kolo: 07.05.2015 (štvrtok) o 17:00 hod.
Krušovce
V. Dvorany
Ludanice
V. Bedzany
Tovarníky
Urmince
Prašice
Kovarce
Hrušovany
N. Blatnica
Radošina
voľno
V. Ripňany
voľno

4.kolo: 06.09.2014 o 16:00 hod.
Krušovce
Prašice
Ludanice
Kovarce /8.9.-16:00/
Hrušovany
V. Bedzany /NE-12:50/
V. Dvorany
Krnča
Tovarníky
V. Ripňany /NE-10:00/
Radošina
Urmince
N. Blatnica
voľno

17.kolo: 11.04.2015 o 15:30 hod.
Prašice
Krušovce
Kovarce
Ludanice
V. Bedzany
Hrušovany
Urmince
Radošina
V. Ripňany
Tovarníky
V. Dvorany
voľno
N. Blatnica
voľno

5.kolo: 13.09.2014 o 16:00 hod.
Krnča
Krušovce /NE-13:50/
Urmince
V. Dvorany
Radošina
V. Ripňany
N. Blatnica
Tovarníky
Prašice
Ludanice
Kovarce
Hrušovany
V. Bedzany
voľno

18.kolo: 18.04.2015 o 16:00 hod.
Hrušovany
Kovarce /NE-12:50/
V. Dvorany
Urmince
V. Ripňany
Radošina
Tovarníky
N. Blatnica /NE-10:00/
Ludanice
Prašice
Krušovce
voľno
V. Bedzany
voľno

6.kolo: 20.09.2014 o 15:30 hod.
Krušovce
Ludanice
Hrušovany
Prašice /NE-12:20/
Krnča
Urmince /NE-13:20/
Tovarníky
V. Bedzany /24.9.-16:30/
Radošina
N. Blatnica
V. Dvorany
V. Ripňany /SO-10:30/
Kovarce
voľno

19.kolo: 25.04.2015 o 16:00 hod.
Ludanice
Krušovce
Prašice
Hrušovany
V. Ripňany
V. Dvorany
V. Bedzany
Tovarníky
N. Blatnica
Radošina /SO-13:50/
Urmince
voľno
Kovarce
voľno

7.kolo: 27.09.2014 o 15:30 hod.
Urmince
Krušovce
V. Ripňany
Krnča
N. Blatnica
V. Dvorany
V. Bedzany
Radošina
Kovarce
Tovarníky
Ludanice
Hrušovany
Prašice
voľno

20.kolo: 02.05.2015 o 16:30 hod.
Krušovce
Urmince
Hrušovany
Ludanice /NE-13:20/
V. Dvorany
N. Blatnica
Radošina
V. Bedzany
Tovarníky
Kovarce /NE-10:00/
V. Ripňany
voľno
Prašice
voľno

8.kolo: 04.10.2014 o 14:30 hod.
Krušovce
Hrušovany
Urmince
V. Ripňany
Tovarníky
Prašice /NE-10:00/
Radošina
Kovarce
V. Dvorany
V. Bedzany
Krnča
N. Blatnica /NE-12:20/
Ludanice
voľno

21.kolo: 09.05.2015 o 16:30 hod.
Hrušovany
Krušovce /SO-13:00/
V. Ripňany
Urmince
Prašice
Tovarníky
Kovarce
Radošina
V. Bedzany
V. Dvorany
N. Blatnica
voľno
Ludanice
voľno

9.kolo: 11.10.2014 o 14:30 hod.
V. Ripňany
Krušovce
N. Blatnica
Urmince
V. Bedzany
Krnča
Kovarce
V. Dvorany
Prašice
Radošina
Ludanice
Tovarníky
Hrušovany
voľno

22.kolo: 16.05.2015 o 17:00 hod.
Krušovce
V. Ripňany
Urmince
N. Blatnica
Tovarníky
Ludanice /NE-10:00/
V. Dvorany
Kovarce
Radošina
Prašice
V. Bedzany
voľno
Hrušovany
voľno

10.kolo: 18.10.2014 o 14:00 hod.
V. Ripňany
N. Blatnica
Tovarníky
Hrušovany /NE-10:00/
Radošina
Ludanice
V. Dvorany
Prašice
Krnča
Kovarce /NE-11:50/
Urmince
V. Bedzany
Krušovce
voľno

23.kolo: 23.05.2015 o 17:00 hod.
N. Blatnica
V. Ripňany
Hrušovany
Tovarníky /NE-13:50/
Ludanice
Radošina
Prašice
V. Dvorany
V. Bedzany
Urmince
Kovarce
voľno
Krušovce
voľno

11.kolo: 25.10.2014 o 14:00 hod.
N. Blatnica
Krušovce
V. Bedzany
V. Ripňany
Kovarce
Urmince
Prašice
Krnča
Ludanice
V. Dvorany
Hrušovany
Radošina /NE-10:50/
Tovarníky
voľno

24.kolo: 30.05.2015 o 17:00 hod.
Krušovce
N. Blatnica
V. Ripňany
V. Bedzany
Urmince
Kovarce
Radošina
Hrušovany
V. Dvorany
Ludanice
Prašice
voľno
Tovarníky
voľno

12.kolo: 01.11.2014 o 13:30 hod.
Krušovce
Tovarníky
N. Blatnica
V. Bedzany
V. Dvorany
Hrušovany
Krnča
Ludanice /NE-11:20/
Urmince
Prašice
V. Ripňany
Kovarce
Radošina
voľno

25.kolo: 06.06.2015 o 17:30 hod.
Tovarníky
Krušovce /NE-10:00/
V. Bedzany
N. Blatnica
Hrušovany
V. Dvorany /NE-14:20/
Kovarce
V. Ripňany
Prašice
Urmince
Ludanice
voľno
Radošina
voľno

13.kolo: 08.11.2014 o 13:30 hod.
V. Bedzany
Krušovce
Kovarce
N. Blatnica
Prašice
V. Ripňany
Ludanice
Urmince
Hrušovany
Krnča /NE-10:20/
Tovarníky
Radošina /NE-10:00/

26.kolo: 13.06.2015 o 17:30 hod.
Krušovce
V. Bedzany
N. Blatnica
Kovarce /PI-18:00/
V. Ripňany
Prašice
Urmince
Ludanice
Radošina
Tovarníky
Hrušovany
voľno

OFK Krnča odhlásila družstvo dorastu z jarnej časti s.r. 2014-2015. FK, FO majú v príslušnom kole, kde
mali hrať s OFK Krnča voľno !

Zmeny hracieho dňa a ÚHČ v domácich majstrovských stretnutiach:
Tovarníky v nedeľu o 10:00 hod.
Hrušovany v nedeľu 3 hod. 10 min. pred ÚHČ dospelých.

4. liga U15 - starší žiaci - Majstrovstvá okresu - skupina A
JESEŇ 2014

JAR 2015

1.kolo: 14.09.2014 o 14:00 hod.
V. Dvorany
Tovarníky /NE-13:00/
Závada
Bojná
Radošina
V. Ripňany /NE-13:30/
Jacovce
V. Bedzany /NE-13:00/

8.kolo: 19.04.2015 o 14:00 hod.
Tovarníky
V. Dvorany /NE-12:30/
Bojná
Závada /NE-10:30/
V. Ripňany
Radošina /NE-13:00/
V. Bedzany
Jacovce /SO-14:00/

2.kolo: 21.09.2014 o 13:30 hod.
Tovarníky
V. Bedzany /NE-12:45/
Radošina
Jacovce /NE-12:30/
Bojná
V. Ripňany /NE-13:45/
V. Dvorany
Závada

9.kolo: 26.04.2015 o 14:00 hod.
V. Bedzany
Tovarníky
Jacovce
Radošina /NE-13:00/
V. Ripňany
Bojná /12.4. - 13:30/
Závada
V. Dvorany

3.kolo: 28.09.2014 o 13:30 hod.
Závada
Tovarníky
V. Ripňany
V. Dvorany
Jacovce
Bojná /NE-12:30/
V. Bedzany
Radošina

10.kolo: 03.05.2015 o 14:30 hod.
Tovarníky
Závada /NE-12:30/
V. Dvorany
V. Ripňany
Bojná
Jacovce /NE-11:00/
Radošina
V. Bedzany /NE-13:30/

4.kolo: 05.10.2014 o 12:30 hod.
Tovarníky
Radošina /NE-12:45/
Bojná
V. Bedzany /NE-13:45/
V. Dvorany
Jacovce
Závada
V. Ripňany /NE-11:30/

11.kolo: 10.05.2015 o 14:30 hod.
Radošina
Tovarníky NE-13:30/
V. Bedzany
Bojná
Jacovce
V. Dvorany /NE-13:30/
V. Ripňany
Závada

5.kolo: 12.10.2014 o 12:30 hod.
V. Ripňany
Tovarníky
Jacovce
Závada /NE-11:30/
V. Bedzany
V. Dvorany
Radošina
Bojná /NE-11:30/

12.kolo: 17.05.2015 o 15:00 hod.
Tovarníky
V. Ripňany /NE-12:30/
Závada
Jacovce /NE-14:00/
V. Dvorany
V. Bedzany
Bojná
Radošina /NE-11:00/

6.kolo: 19.10.2014 o 12:00 hod.
Tovarníky
Bojná /NE-12:45/
V. Dvorany
Radošina
Závada
V. Bedzany /NE-11:00/
V. Ripňany
Jacovce

13.kolo: 24.05.2015 o 15:00 hod.
Bojná
Tovarníky /NE-11:00/
Radošina
V. Dvorany /NE-14:00/
V. Bedzany
Závada
Jacovce
V. Ripňany /NE-14:00/

7.kolo: 26.10.2014 o 12:00 hod.
Jacovce
Tovarníky /NE-11:00/
V. Bedzany
V. Ripňany
Radošina
Závada /NE-11:00/
Bojná
V. Dvorany /NE-13:45/

14.kolo: 31.05.2015 o 15:00 hod.
Tovarníky
Jacovce /NE-12:30/
V. Ripňany
V. Bedzany
Závada
Radošina /NE-14:00/
V. Dvorany
Bojná

Zmeny hracieho dňa a ÚHČ v domácich majstrovských stretnutiach:
Tovarníky v nedeľu o 12:30 hod.,
Bojná v nedeľu o 11:00 hod.
Jacovce, Radošina, V. Dvorany v nedeľu 3 hod. pred ÚHČ dospelých.
V. Ripňany, V. Bedzany, Závada v nedeľu predzápas dospelých ( 2 hod. pred ÚHČ dospelých), ak dospelí
nehrajú doma, tak 3 hod. pred ÚHČ dospelých.

4. liga - starší žiaci - Majstrovstvá okresu - skupina B
JESEŇ 2014

JAR 2015

1.kolo: 31.08.2014 o 15:00 hod.
Chrabrany
Oponice /SO-14:00/
Hrušovany
Nemčice /SO-14:30/
Kovarce
Práznovce
H. Obdokovce
Solčany /PO-16:00/
Krušovce
voľno

10.kolo: 07.05.2015 (štvrtok) o 17:00 hod.
Oponice
Chrabrany
Nemčice
Hrušovany
Práznovce
Kovarce
Solčany
H. Obdokovce
Krušovce
voľno

2.kolo: 07.09.2014 o 14:00 hod.
Oponice
Práznovce /SO-14:00/
Solčany
Kovarce /SO-13:30/
Krušovce
H. Obdokovce /NE-13:30/
Chrabrany
Hrušovany /SO-13:00/
Nemčice
voľno

11.kolo: 12.04.2015 o 13:30 hod.
Práznovce
Oponice /SO-11:00/
Kovarce
Solčany /PI-16:00/
H. Obdokovce
Krušovce /NE-12:30/
Hrušovany
Chrabrany /SO-13:00/
Nemčice
voľno

3.kolo: 14.09.2014 o 14:00 hod.
Hrušovany
Oponice /SO-13:30/
Práznovce
Solčany /SO-11:00/
H. Obdokovce
Nemčice /NE-13:00/
Kovarce
Krušovce
Chrabrany
voľno

12.kolo: 19.04.2015 o 14:00 hod.
Oponice
Hrušovany /SO-14:00/
Solčany
Práznovce /NE-10:30/
Nemčice
H. Obdokovce /SO-14:00/
Krušovce
Kovarce /NE-13:30/
Chrabrany
voľno

4.kolo: 21.09.2014 o 13:30 hod.
Oponice
Solčany /SO-13:30/
Krušovce
Práznovce /NE-13:00/
Nemčice
Kovarce
Chrabrany
H. Obdokovce /SO-12:30/
Hrušovany
voľno

13.kolo: 26.04.2015 o 14:00 hod.
Solčany
Oponice /SO-10:30/
Práznovce
Krušovce /SO-11:00/
Kovarce
Nemčice
H. Obdokovce
Chrabrany /NE-13:00/
Hrušovany
voľno

5.kolo: 28.09.2014 o 13:30 hod.
Solčany
Krušovce /SO-13:00/
H. Obdokovce
Hrušovany /NE-12:30/
Kovarce
Chrabrany
Práznovce
Nemčice /SO-11:00/
Oponice
voľno

14.kolo: 03.05.2015 o 14:30 hod.
Krušovce
Solčany /NE-14:00/
Hrušovany
H. Obdokovce /SO-14:00/
Chrabrany
Kovarce /SO-14:30/
Nemčice
Práznovce
Oponice
voľno

6.kolo: 05.10.2014 o 12:30 hod.
Oponice
Krušovce /SO-12:30/
Nemčice
Solčany
Chrabrany
Práznovce /SO-11:30/
Hrušovany
Kovarce /SO-12:00/
H. Obdokovce
voľno

15.kolo: 10.05.2015 o 14:30 hod.
Krušovce
Oponice /NE-14:00/
Solčany
Nemčice /SO-10:30/
Práznovce
Chrabrany /SO-11:00/
Kovarce
Hrušovany
H. Obdokovce
voľno

7.kolo: 12.10.2014 o 12:30 hod.
H. Obdokovce
Oponice /NE-11:30/
Krušovce
Nemčice /NE-12:00/
Práznovce
Hrušovany /SO-11:00/
Solčany
Chrabrany /SO-12:00/
Kovarce
voľno

16.kolo: 17.05.2015 o 15:00 hod.
Oponice
H. Obdokovce /SO-15:00/
Nemčice
Krušovce
Hrušovany
Práznovce /SO-14:30/
Chrabrany
Solčany /NE-10:30/
Kovarce
voľno

8.kolo: 19.10.2014 o 12:00 hod.
Oponice
Nemčice /SO-12:00/
Chrabrany
Krušovce /SO-11:00/
Hrušovany
Solčany /SO-11:30/
H. Obdokovce
Kovarce /NE-11:00/
Práznovce
voľno

17.kolo: 24.05.2015 o 15:00 hod.
Nemčice
Oponice
Krušovce
Chrabrany /NE-14:30/
Solčany
Hrušovany /SO-10:30/
Kovarce
H. Obdokovce
Práznovce
voľno

9.kolo: 26.10.2014 o 12:00 hod.
Kovarce
Oponice
Práznovce
H. Obdokovce /SO-11:00/
Nemčice
Chrabrany
Krušovce
Hrušovany /NE-11:30/
Solčany
voľno

18.kolo: 31.05.2015 o 15:00 hod.
Oponice
Kovarce /SO-15:00/
H. Obdokovce
Práznovce /NE-14:00/
Chrabrany
Nemčice /SO-15:00/
Hrušovany
Krušovce /NE-13:30/
Solčany
voľno

Zmeny hracieho dňa a ÚHČ v domácich majstrovských stretnutiach:
Práznovce v sobotu o 11:00 hod., Oponice, Chrabrany v sobotu predzápas dospelých (2 hod. pred ÚHČ dospelých),
Hrušovany v sobotu 2 hod. 30 min. pred ÚHČ dospelých, Solčany v sobotu o 10:30 hod.,
Krušovce v nedeľu 2 hod. 30 min. pred ÚHČ dospelých,
H. Obdokovce v nedeľu 3 hod. pred ÚHČ dospelých,
Kovarce, Nemčice v nedeľu predzápas dospelých ( 2 hod. pred ÚHČ dospelých).
Kvalifikačné stretnutie o majstra okresu medzi víťazmi A a B skupiny sa uskutoční dňa 6.6.2015
(sobota) o 17,30 hod. na neutrálnom štadióne.

U13 mladší žiaci - Majstrovstvá okresu
JESEŇ 2014

JAR 2015

1.kolo: 16.08.2014 o 15:00 hod.
Bojná
Kuzmice /SO-10:30/
Krnča
Ludanice /UT-16:30/
Urmince
Prašice
Krušovce
Koniarovce
Jacovce
Preseľany
Tovarníky
voľno

12.kolo: 07.05.2015 (štvrtok) o 17:00 hod.
Kuzmice
Bojná
Ludanice
Krnča /ŠT – 15:00/
Prašice
Urmince /ŠT-15:00/
Koniarovce
Krušovce
Preseľany
Jacovce
Tovarníky
voľno

2.kolo: 23.08.2014 o 15:00 hod.
Tovarníky
Preseľany /SO-14:30/
Koniarovce
Jacovce /PO-16:00/
Prašice
Krušovce /SO-10:30/
Ludanice
Urmince
Kuzmice
Krnča /NE-14:30/
Bojná
voľno

13.kolo: 11.04.2015 o 13:30 hod.
Preseľany
Tovarníky /NE-13:00/
Jacovce
Koniarovce
Krušovce
Prašice
Urmince
Ludanice
Krnča
Kuzmice /NE-13:30/
Bojná
voľno

3.kolo: 30.08.2014 o 15:00 hod.
Bojná
Tovarníky
Urmince
Kuzmice
Krušovce
Ludanice /NE-15:00/
Jacovce
Prašice
Preseľany
Koniarovce /NE-14:30/
Krnča
voľno

14.kolo: 18.04.2015 o 14:00 hod.
Tovarníky
Bojná /SO-13:30/
Kuzmice
Urmince /SO-16:00/
Ludanice
Krušovce
Prašice
Jacovce /SO-10:30/
Koniarovce
Preseľany /SO-16:00/
Krnča
voľno

4.kolo: 06.09.2014 o 14:00 hod.
Tovarníky
Koniarovce /SO-13:30/
Prašice
Preseľany /SO-10:30/
Ludanice
Jacovce
Kuzmice
Krušovce /SO-16:00/
Bojná
Krnča
Urmince
voľno

15.kolo: 25.04.2015 o 14:00 hod.
Koniarovce
Tovarníky /SO-13:00/
Preseľany
Prašice /NE-13:30/
Jacovce
Ludanice
Krušovce
Kuzmice
Krnča
Bojná /NE-13:00/
Urmince
voľno

5.kolo: 13.09.2014 o 14:00 hod.
Krnča
Tovarníky /SO-10:30/
Urmince
Bojná
Jacovce
Kuzmice
Preseľany
Ludanice /NE-13:30/
Koniarovce
Prašice /SO-16:00/
Krušovce
voľno

16.kolo: 02.05.2015 o 14:30 hod.
Tovarníky
Krnča /SO-14:00/
Bojná
Urmince /SO-14:00/
Kuzmice
Jacovce /SO-16:30/
Ludanice
Preseľany
Prašice
Koniarovce /SO-10:30/
Krušovce
voľno

6.kolo: 20.09.2014 o 13:30 hod.
Tovarníky
Prašice /SO-13:00/
Ludanice
Koniarovce
Kuzmice
Preseľany /SO-15:30/
Bojná
Krušovce
Krnča
Urmince /SO-10:30/
Jacovce
voľno

17.kolo: 09.05.2015 o 14:30 hod.
Prašice
Tovarníky /SO-10:30/
Koniarovce
Ludanice /SO-16:30/
Preseľany
Kuzmice /NE-14:00/
Krušovce
Bojná
Urmince
Krnča
Jacovce
voľno

7.kolo: 27.09.2014 o 13:30 hod.
Urmince
Tovarníky
Krušovce
Krnča
Jacovce
Bojná
Koniarovce
Kuzmice /SO-15:30/
Prašice
Ludanice /SO-10:30/
Preseľany
voľno

18.kolo: 16.05.2015 o 15:00 hod.
Tovarníky
Urmince /SO-14:30/
Krnča
Krušovce /NE-15:00/
Bojná
Jacovce /SO-14:30/
Kuzmice
Koniarovce /SO-17:00/
Ludanice
Prašice
Preseľany
voľno

8.kolo: 04.10.2014 o 12:30 hod.
Tovarníky
Ludanice /SO-12:00/
Kuzmice
Prašice /SO-14:30/
Bojná
Preseľany
Krnča
Jacovce /SO-10:30/
Urmince
Krušovce
Koniarovce
voľno

19.kolo: 23.05.2014 o 15:00 hod.
Ludanice
Tovarníky
Prašice
Kuzmice /SO-10:30/
Preseľany
Bojná /SO-15:00/
Jacovce
Krnča
Krušovce
Urmince
Koniarovce
voľno

9.kolo: 11.10.2014 o 12:30 hod.
Krušovce
Tovarníky
Jacovce
Urmince
Preseľany
Krnča /NE-12:00/
Koniarovce
Bojná /SO-14:30/
Ludanice
Kuzmice
Prašice
voľno

20.kolo: 30.05.2015 o 15:00 hod.
Tovarníky
Krušovce /SO-14:30/
Urmince
Jacovce
Krnča
Preseľany /NE-15:00/
Bojná
Koniarovce /SO-14:30/
Kuzmice
Ludanice /SO-17:00/
Prašice
voľno

10.kolo: 18.10.2014 o 12:00 hod.
Tovarníky
Kuzmice /SO-11:30/
Bojná
Prašice
Krnča
Koniarovce /SO-10:30/
Urmince
Preseľany
Krušovce
Jacovce
Ludanice
voľno

21.kolo: 06.06.2015 o 15:30 hod.
Kuzmice
Tovarníky /SO-17:30/
Prašice
Bojná /SO-10:30/
Koniarovce
Krnča /SO-17:30/
Preseľany
Urmince /NE-14:30/
Jacovce
Krušovce
Ludanice
voľno

11.kolo: 25.10.2014 o 12:00 hod.
Jacovce
Tovarníky
Preseľany
Krušovce /NE-11:30/
Koniarovce
Urmince /SO-14:00/
Prašice
Krnča /SO-10:30/
Ludanice
Bojná
Kuzmice
voľno

22.kolo: 13.06.2015 o 15:30 hod.
Tovarníky
Jacovce /SO-15:00/
Krušovce
Preseľany
Urmince
Koniarovce
Krnča
Prašice /NE-15:30/
Bojná
Ludanice /SO-15:00/
Kuzmice
voľno

Zmeny hracieho dňa a ÚHČ v domácich majstrovských stretnutiach:
Prašice v sobotu o 10:30 hod.,
Bojná a Tovarníky sobota 2:30 hod. pred ÚHČ dospelých,
Kuzmice, Koniarovce sobota ÚHČ dospelých,
Krnča v nedeľu predzápas dospelých ( 2:00 hod. pred ÚHČ dospelých, ak dospelí nehrajú doma, tak 3:00 hod.
pred ÚHČ dospelých),
Preseľany nedeľa 2:30 hod. pred. ÚHČ dospelých.
Ostatní v sobotu 2:00 hod. pred ÚHČ dospelých.

Adresár FK, FO v súťažiach ObFZ Topoľčany
Použité skratky:
P: predseda (prezident)
Pp: podpredseda
T: tajomník
Ú: číslo účtu
OP: organizačný pracovník
m: mobil
Adresár je spracovaný podľa podkladov poskytnutých FK a FO ObFZ Topoľčany. ŠTK ObFZ žiada FK, FO, aby zmeny,
ktoré budú v priebehu s. r. 2014-15 nahlásili na sekretariát ObFZ Topoľčany, aby mohli byť uverejnené v úradných
správach na webovej stránke ObFZ Topoľčany a v týždenníku MY Topoľčianske noviny.

Blesovce, Obecný futbalový klub
P: Martin Turčan
ISSF manažér: Gabriela Božiková
adresa: 956 01 Blesovce 139
Bojná, TJ Slovan
P: Peter Bečka
T: František Lukačovič st.
OP: František Lukačovič ml.
ISSF manažér: František Lukačovič st.
IČO: 37961136
e-mail FK: s.bojna@centrum.sk
adresa: TJ Slovan, 956 01 Bojná 201
Čeľadince, Telovýchovná jednota
P: Bc. Štefan Fekete
T: Ján Krošlák
OP: Marek Švec
ISSF: Bc. Štefan Fekete
IČO: 42207878
Ú: 5026150691/0900 SlSP
adresa: 956 16 Čeladince
Čermany, TJ Družstevník
P: Ing. Imrich Chrenko
T: Dušan Lukáč
OP: Milan Hajro
ISSF manažér: Ing. Vladimír Bolek
IČO: 37862405
Ú: SK2702000000003181793655
e-mail FK: tjcermany@gmail.com
adresa: 956 08 Čermany 185

m: 0918 592 848
m: 0915 547 581

e-mail: gabriela.bozikova@gmail.com

m: 0905 307 253
m: 0905 904 194
m: 0904 405 059
m: 0905 904 194

e-mail: lukacovic4@post.sk
e-mail: lukacovic3@post.sk
e-mail: lukacovic4@post.sk

m: 0907 318 638
m: 0903 432 643
m: 0908 129 917
m: 0907 318 638

e-mail: steve55@zoznam.sk

m: 0905 605 799
m: 0903 422 000
m: 0949 678 909
m: 0904 678 909

0908 787 953

Hajná Nová Ves, TJ Družstevník
P: Jaroslav Kukla
m: 0902 172 583
T: Radoslav Števanka
m: 0902 715 770
OP: Igor Koma
m: 0911 985 524
ISSF manažér: Peter Gajdoš
m: 0910 643 717
IČO: 310395
Ú: 11129192/0200 VÚB
e-mail FK: svgstrechynakomplet@gmail.com
adresa: 956 03 Hajná Nová Ves 76
Horné Obdokovce, Obecná telovýchovná jednota
P: Emil Velič
m: 0905 342 160
T: Eduard Vicena
m: 0905 454 333
OP: MVDr. Jana Martonková
m: 0908 788 287
ISSF manažér: Jozef Gális
m: 0905 167 384
IČO: 37861468
Ú: 0038520247/0900 SlSP
e-mail: otjhobdokovce@wircom.sk
IČO: 37861468
web: www.hobdokovce.sk
adresa: 956 08 Horné Obdokovce 375

e-mail: steve55@zoznam.sk

e-mail: vladimir.bolek@gmail.com

e-mail: svgstrechynakomplet@gmail.com

e-mail: obec.h.obdokovce@wircom.sk
e-mail: otjhobdokovce@wircom.sk

Hrušovany, Obecný futbalový klub
P: Peter Hazucha
T: Ing. Jozef Benca
OP: Miroslav Šutovský
ISSF manažér: Adrián Božik
IČO: 31823891
Ú:SK5502000000001488945853
e-mail FK: hrusovany@hrusovany.sk
adresa: 956 13 Hrušovany 346
Chrabrany, Obecný futbalový klub
P: Ing. Stanislav Šípoš
T: Radoslav Rybanský
ISSF manažér: Ing. Stanislav Šípoš
IČO: 42114594
Ú: 2328683553/0200 VÚB
e-mail FK: fkchrabrany@post.sk
adresa: 955 01 Chrabrany, Mlynská 345/9
Jacovce, TJ Družstevník
P: PhDr. Imrich Hermann
T: Jozef Čimbora
OP: Jozef Golešényi
ISSF manažér: Bc. Jaroslav Škriputa
IČO: 31827411
Ú: 0038520116/0900 SlSP
e-mail FK: tjjacovce@azet.sk
adresa: 956 21 Jacovce, Májová 99
Kamanová, Telovýchovná jednota
P: Ivan Šmatlák
T: Peter Hudec
OP: Peter Hudec
ISSF manažér: Peter Hudec
IČO: 00699225
Ú: SK18 0200 0000 0000 1992 1192
e-mail FK: obeckamanova@stonline.sk
adresa: 956 12 Kamanová, Štúrova 127
Koniarovce, Telovýchovná jednota
P: Miroslav Konštiak
Pp: Peter Jankovič
T: Miroslav Néma
OP: Miroslav Štefčík
ISSF manažér: Miroslav Konštiak
IČO: 00699233
Ú: 0805726001/5600 Prima banka
e-mail: obeckoniarovce@zoznam.sk
web: www.obeckoniarovce.sk
adresa: 956 13 Koniarovce 183

m: 0918 512 213
m: 0911 153 878
m: 0917 457 692
m: 0903 451 057

e-mail: hrusovany@hrusovany.sk

m: 0907 104 455
m: 0903 912 101
m: 0907 104 455

e-mail: fkchrabrany@post.sk

m: 0911 268 854
m: 0904 147 057
m: 0903 727 223
m: 0944 449 642

m: 0903 354 117
m: 0904 594 823
m: 0904 594 823
m: 0904 594 823

m: 0903 562 653
tb: 038 5314 015
tz: 420603333672
m: 0905 216 263
m: 0903 562 653

Kovarce, Obecný futbalový klub
P: Peter Miklovič
m: 0915 951 247
T: Erik Gregor
m: 0908 773 255
ISSF manažér: Ing. Daniel Kutňanský
m: 0907 646 521
IČO: 42113644
Ú: 2571580001/5600 Prima banka
e-mail FK: jouel@azet.sk , miklovic@peracex.sk
adresa: 956 15 Kovarce 461
Krnča, Obecný futbalový klub
P: Ing. Ľuboš Meluš
T: Mgr. Michal Guliš
OP: Roman Knápek

m: 0910 694 333
m: 0907 216 501
m: 0905 521 098

e-mail: starosta@obecjacovce.sk
e-mail: tjjacovce@azet.sk

e-mail: obeckamanova@stonline.sk

e-mail: starosta@obeckoniarovce.sk

e-mail: obeckoniarovce@zoznam.sk

e-mail: miklovic@peracex.sk
e-mail: chire7@azet.sk
e-mail: jouel@azet.sk

e-mail: lubosmelus@gmail.com
e-mail: romaan@centrum.sk

ISSF manažér: Roman Knápek
IČO: 37967657
Ú: 1932720053/0200 VÚB
e-mail: ofkkrncaofk@centrum.sk
adresa: 956 19 Krnča, Októbrová 500
Krtovce, Obecný futbalový klub
P: Zdenko Oravec
T: Juraj Oravec st.
OP: Juraj Oravec ml.
ISSF manažér: Ivan Hurta
IČO: 42046416
Ú: 0264404340/0900 SlSP
e-mail FK: caniga.lubomir@gmail.com
adresa: 956 03 Krtovce 2
Krušovce, TJ Slovan
P: Ivan Hubinský
Pp.: Ľubomír Čaniga
T: PaedDr. Martin Zdychavský
ISSF manažér: Ľubomír Čaniga
IČO: 42040604
Ú: 0038524942/0900 SlSP
e-mail FK: obec@krusovce.sk
web stránka: www.krusovce.sk
adresa: 956 31 Krušovce, Štefánikova 129
Kuzmice, Obecný futbalový klub
P: Ján Goga
T: Gustáv Hipík
OP: Ivan Herda
ISSF manažér: Patrik Selucký
IČO: 31196781
Ú: 1214190706/0200 VÚB
e-mail FK: kuzmice@centrum.sk
web stránka: www.kuzmice.sk
adresa: 956 21 Kuzmice, Jacovská 231

m: 0905 521 098

e-mail: romaan@centrum.sk

m: 0905 484 973
m: 0944 011 730
m: 0905 921 814
m: 0917 476 900

e-mail: obeckrtovce@azet.sk

m: 0905 696 612
m: 0903 563 501
m: 0902 823 899
m: 0903 563 501

e-mail: starosta@krusovce.sk
e-mail: caniga.lubomir@gmail.com
e-mail: obec@krusovce.sk
e-mail: caniga.lubomir@gmail.com

m: 0905 664 216
m: 0905 161 733
m: 0907 250 112
m: 0907 723 821

e-mail: goga.mahony@gmail.com

Ludanice, Obecný futbalový klub, Metacolor
P: Mgr. Marián Kapusta
m: 0905 405 139
T: Vladimír Čerňan
m: 0917 416 963
ISSF manažér: Vladimír Čerňan
m: 0917 416 963
IČO: 36098884,
Ú: 260102716/0900 SlSP
e-mail FK: cernanst@centrum.sk
adresa: 956 11 Ludanice, Nádražná 9
Nemčice, Telovýchovná jednota
P: Marián Kmeť
T: Marek Mokoš
OP: Jozef Mokoš
ISSF manažér: Marek Mokoš
IČO: 37963457
Ú: 1432372451/0200 VÚB
adresa: 955 01 Nemčice, K ihrisku 27

m: 0908 435 178
m: 0910 312 236
m: 0905 984 277
m: 0910 312 236

e-mail: ivoherda@gmail.com
e-mail: patrikselucky@gmail.com

e-mail: cernanst@centrum.sk
e-mail: cernanst@centrum.sk

e-mail: marek.mokos@gmail.com
e-mail: starosta@nemcice.sk
e-mail: marek.mokos@gmail.com

Norovce, TJ Družstevník
P: Dušan Boháčik
m: 0915 714 493
T: Zdenko Kopecký
m: 0905 397 243
e-mail: kopecky.zdeno@stonline.sk
OP: Tomáš Boháčik
m: 0911 229 655
e-mail: bohacik.tomas@zoznam.sk
ISSF manažér: Zdenko Kopecký
m: 0905 397 243
e-mail: kopecky.zdeno@stonline.sk
IČO: 42204852
Ú: 0038525670/0900 SlSP
e-mail FK: bohacik.tomas@zoznam.sk , kopecky.zdeno@stonline.sk

adresa: 956 38 Norovce 65
Nitrianska Blatnica, Obecný futbalový klub
P: Ladislav Hubinský
m: 0918 617 600
T: Tomáš Bačkády
m: 0903 062 946
ISSF manažér: Tomáš Bačkády
m: 0903 062 946
Ú: 3063469854/0200 VÚB
e-mail FK: podatelna@nitrianskablatnica.sk
www stránka: www.nitrianskablatnica.sk
adresa: 956 04 Nitrianska Blatnica, Obecný úrad č. 6
Nitrianska Streda, Obecný futbalový klub
P: Juraj Bajcar
m: 0908 718 598
T: Vladimír Remeň
m: 0905 504 872
ISSF manažér: Rastislav Kováč
m: 0918 620 877
IČO: 31871933
Ú: 0850447001I5600
adresa: OÚ Nitrianska Streda 956 16
Oponice, Telovýchovná jednota
P: Tomáš Aneštík
Pp: Ing. Luboš Paučír
OP: Peter Januška
ISSF manažér: Ing. Luboš Paučír
IČO: 42206316
Ú: 2926860273/1100 Tatra banka
adresa: 956 14 Oponice 264
Orešany, Futbalový klub
P: František Grežo
T: Boris Kusý st.
OP: Michal Varga
ISSF manažér: Martin Grežo
IČO: 42202728
adresa: 956 06 Orešany 79

m: 0910 485 217
m: 0908 721 671
m: 0904 534 583
m: 0908 721 671

m: 0903 755 182
m: 0915 462 207
m: 0905 840 749
m: 0910 530 143

Prašice, Obecný futbalový klub obce Prašice
P: Eduard Ďurík
m: 0915 207 497
Pp: Peter Novotný
m: 0911 393 645
T: Michal Janega
m: 0905 913 496
ISS manažér: Michal Glos
m: 0917 549 004
IČO: 35613921
Ú: 9106067001/5600 Prima banka
fax: 0385391421
e-mail FK: glosmichal@gmail.com
adresa: 956 22 Prašice, 1.mája 150
Práznovce, Obecný futbalový klub
P: Peter Karl
m: 0905 920 624
Pp: Jaroslav Blina
m: 0908 750 461
ISSF manažér: Peter Karl
m: 0905 920 624
IČO: 37856774
Ú: 9127722001/5600 Prima banka
adresa: 955 01 Práznovce, Hviezdoslavova 58
Preseľany, TJ Slovan
P: Dušan Bubla
T: Daniel Šiška
OP: Juraj Trsťan
ISSF manažér: Daniel Šiška
IČO: 42204844
Ú: 83130192/0200 VÚB
adresa: 956 12 Preseľany, Školská 391

m: 0903 815 463
m: 0903 513 884
m: 0905 417 723
m: 0903 513 884

e-mail: tbackady@gmail.com
e-mail: tbackady@gmail.com

e-mail: herrynabytok@gmail.com
e-mail: rasto.kovacc@gmail.com

e-mail: tomas.anestik@gmail.com
e-mail: l.paucir@gmail.com
e-mail:

e-mail: grezomartin@centrum.sk

e-mail: glos.michal@gmail.com

e-mail: peterkarl65@gmail.com
e-mail: peterkarl65@gmail.com

e-mail: daniel.siska@yahoo.com
e-mail: starosta@obecpreselany.sk
e-mail: daniel.siska@yahoo.com

Radošina, TJ Športový klub
P: Tomáš Vičan
T: Peter Čierňava
OP: Martin Kolka
ISSF manažér: Tomáš Kozák
IČO: 42115205
Ú: SK4202000000003188315859
e-mail FK: tjskradosinaissf@gmail.com
adresa: 956 05 Radošina, Nádražná 699
Rajčany, TJ Družstevník
P: Jozef Sečkár
Noskovič
T: Rastislav Noskovič
ISSF manažér: Martin Sečkár
e-mail FK: rajcany@zoznam.sk
adresa: 956 32 Rajčany 129

m: 0917 445 302
m: 0907 215 853
m: 0908 659 393
m: 0944 378 333

e-mail: peter.ciernava@gmail.com
e-mail: martin.kolka@gmail.com
e-mail: tomas.ko319@gmail.com

m: 0907 599 671
m: 0903 800 420
m: 0903 800 420
m: 0908 814 743

e-mail: rajcanec@zoznam.sk Pp: Rastislav
e-mail: aidrash@aidrash.sk
e-mail: aidrash@aidrash.sk
e-mail: seco11@zoznam.sk

Solčany, Obecný futbalový klub
P: Ing. Juraj Soboňa
m: 0910 938 430
T: Jozef Mančík
m: 0910 938 432
ISSF manažér: Mgr. Dárius Soboňa
m: 0917 345 111
IČO: 37862537
Ú: 9127570001/5600 Prima banka
fax: 038 5383 521
e-mail FK: issf.ofksolcany@gmail.com
adresa: 956 17 Solčany, Hviezdoslavova 50
Šalgovce, TJ Sokol
P: Ján Jančovič
T: Miroslav Chudiak
OP: Ing. Peter Valo
ISSF manažér: Miroslav Chudiak
IČO: 36107786
Ú: 20229777/6500 Poštová banka
adresa: 956 06 Šalgovce
Tesáre, Obecný futbalový klub
P: Bc. Daniel Bago
Pp: Ján Čarnogurský
T: Ján Čarnogurský
ISSF manažér: Ján Čarnogurský
IČO: 34003894
e-mail FK: ofk.tesare@gmail.com
adresa: 956 21 Tesáre Obecný úrad

m: 0904 203 416
m: 0907 224 832
m: 0918 606 090
m: 0907 224 832

m: 0907 749 104
m: 0905 681 928
m: 0905 681 928
m: 0905 681 928

Tovarníky, Obecný futbalový klub
P: Jozef Polúch
m: 0905 605 297
T: Miroslav Kastelovič
m: 0905 823 995
ISSF manažér: Miroslav Kastelovič
m: 0905 823 995
IČO: 31193986
Ú: 2922850705/1100 Tatra banka
e-mail FK: kasto7@azet.sk
adresa: 955 01 Tovarníky, Dr. Pantočku 235
Urmince, TJ Zlatý klas
P: Ing. Jozef Cifra
Pp: Peter Grenčík
T: Mgr. Igor Chrenko
ISSF manažér: Alexander Pastírik
Ú: 4826192/0200 VÚB
e-mail FK: www.a.pastirik@centrum.sk
adresa: 956 02 Urmince

m: 0903 475 865
m: 0903 403 611
m: 0903 590 463
m: 0904 441 046

e-mail: ocu@obecsolcany.sk
e-mail: podatelna@obecsolcany.sk
e-mail: issf.ofksolcany@gmail.com

e-mail: spee16dee@zoznam.sk
e-mail: spee16dee@zoznam.sk

e-mail: carnogurskyjan@gmail.com
e-mail: carnogurskyjan@gmail.com
e-mail: carnogurskyjan@gmail.com

e-mail: kasto7@azet.sk
e-mail: kasto7@azet.sk

e-mail: jcifra@urmince.sk
e-mail: pedagren2@atlas.sk
e-mail: ichrenko@zoznam.sk
e-mail: www.a.pastirik@centrum.sk

Organizační pracovníci pre „B“ družstvo:
Miroslav Záň
m: 0905 630 286
Zdenko Uhrík
m: 0915 631 789
Vladimír Fulka
m: 0944 423 752
Veľké Bedzany, TJ Slovan
P: Jaroslav Ladický
T: Pavol Kramár
OP: Jakub Toman
ISSF manažér: Pavol Kramár
e-mail FK: jaroslavl2511@gmail.com
IČO: 36108766
Ú: 38521776/6500
adresa: 955 01 Veľké Bedzany, Orechová 4
Veľké Dvorany, Telovýchovná jednota
P: Igor Rybanský
T: Ing. Vladimír Rybanský
OP: Milan Rybanský
ISSF manažér: Emil Dinga
IČO: 42332966
Ú: 38520140/0900 SlSP
e-mail FK: rybansky.igor@centrum.sk
adresa: 956 01 Veľké Dvorany, K ihrisku 32

m: 0905 178 985
m: 0907 204 970
m: 0902 378 555
m: 0907 204 970
m: 0905 815 328

e-mail: jaroslavl2511@gmail.com
e-mail: pavolkramar@centrum.sk

m: 0911 413 347
m: 0918 646 907
m: 0903 054 486
m: 0905 934 509

e-mail: rybansky.igor@centrum.sk
e-mail: vlado.rybansky@centrum.sk

Veľké Ripňany, Obecný futbalový klub
P: Ivan Kubala
m: 0905 815 891
T: Miloš Fekete
m: 0907 455 147
OP: Jozef Mičina
m: 0918 906 686
ISSF manažér: Juraj Bernát
m: 0903 108 482
IČO: 42125073
Ú: 2794611354/0200 VÚB
e-mail: ofk.v.ripnany@gmail.com
webová stránka: www.ofkvelkeripnany.webnode.sk
adresa: 956 07 Veľké Ripňany, Nábrežná 521
Závada, Obecný športový klub
P: Dušan Herda
T: Marián Detko
OP: Roman Milata
ISSF manažér: Filip Herda
IČO: 35606002
Ú: 38527852/0900 SlSP
e-mail: oskzavada@gmail.com
adresa: 955 01 Závada 121

m: 0904 916 224
m: 0907 415 700
m: 0905 270 658
m: 0902 842 502

e-mail: pavolkramar@centrum.sk

e-mail: e.dinga@centrum.sk

e-mail: minks@wircom.sk
e-mail: milosofk@zoznam.sk
e-mail: micina.jozef@gmail.com
e-mail: juraj1964@gmail.com

e-mail: dusanherda66@gmail.com
e-mail: detko.marian@centrum.sk
e-mail: milata.r.@centrum.sk
e-mail: filipherda10@gmail.com

Nominačná listina rozhodcov ObFZ Topoľčany pre súťažný ročník 2014 - 2015.
P. č. Priezvisko a meno
1.

Dubný Ján

2.

Ďatelinka Peter

3.

Gális Jozef

4.

Grman Miroslav

5.

Jakubička Leonard

6.

Jakubík Pavol

7.

Janík Tomáš

8.

Jánoš Igor

9.

Kiss Mário

10.

Klačanský Ján

11.

Kopáč Samuel

12.

Krajčík Matej

13.

Krajčík Milan

14.

Krajčík Peter

15.

Križma Dávid

16.

Lang Erik

17.

Lieskovec Miroslav

18.

Maťaš Andrej

19.

Petruš Miroslav

20.

Rybanský Milan

21.

Rybanský Pavol

22.

Sák Mário

23.

Slížka Emil

24.

Soboňa Juraj

25.

Škreko Peter

26.

Števčík Július

27.

Tomka Peter

28.

Trenčanský Peter

29.

Turčan Tomáš

30.

Wenderla Jozef

Adresa
956 21 Jacovce, Brezová 475
m: 0905 696 010, 0915 779 111
956 32 Nadlice 204
m: 0944 567 586
956 08 Horné Obdokovce 375
m: 0905 853 266
956 21 Kuzmice, Karlov 78
m: 0907 429 735
955 01 Topoľčany, Podjavorinskej 2004/2
m: 0918 872 168
955 01 Topoľčany, Slnečná 2449/22
m: 0905 309 542
957 01 Bánovce n/B., Trenčianska cesta 599/18
m: 0918 156 804
955 01 Topoľčany, Agátová 2192/7
m: 0944 622850
955 01 Topoľčany, Ľ. Fullu 2526/27
m: 0949 664 442
956 17 Solčany, Štúrova 45
m: 0918 306 676
951 41 Lužianky, Závodníkova 49
m: 0911 371 968
955 01 Topoľčany, Kpt. Žalmana 1715/9
m: 0911 823 629
955 03 Topoľčany, Ľ. Fullu 2495/21
m: 0903 826 304
956 01 Blesovce 140
m: 0908 165 914
956 19 Krnča, Februárová 431
m: 0904 894 734
955 01 Topoľčany, Krušovská 2302/48
m: 0903 670 220
956 21 Kuzmice, K Izátu 172
m:0902 442 044
955 01 Topoľčany, Sládkovičova 514/5
m: 0903 485 905
955 03 Topoľčany, Streďanská 2778
m: 0904 578 539
956 01 Veľké Dvorany, Hlavná 173
m: 0904 471 976
955 03 Topoľčany, Streďanská 2617/31
m: 0907 906 411
955 01 Topoľčany, Palkovičova 4417/30
m: 0907 735 012
955 01 Topoľčany, Krušovská 2050
m: 0915 112 105
956 17 Solčany, Družstevná 140/58
m: 0917 973 621
956 21 Jacovce, Slobody 272
m: 0902 194 302
949 01 Nitra, Ďumbierska 13
m: 0903 441 994
955 01 Topoľčany, B.Nemcovej 1906
m: 0907 786 812
956 17 Solčany, J. Kráľa 33
m: 0918 543 055
956 01 Blesovce 108
m: 0910 975 607
955 01 Topoľčany, Tríbečská 2275/B
m: 0908 139 143

FK, FO
Jacovce
Preseľany
Urmince
Kovarce
Hrušovany
Solčany
Tesáre
Blesovce
Krnča
Horné Obdokovce
Norovce
Veľké Ripňany
Horné Štitáre
Veľké Dvorany
Veľké Ripňany
Solčany
Bojná
Krnča
Prašice
Nitrianska Blatnica
Jacovce

Nominačnú listinu rozhodcov ObFZ Topoľčany pre s. r. 2014-2015 schválil Výkonný výbor ObFZ Topoľčany
dňa 20.6.2014.

Nominačná listina delegátov ObFZ Topoľčany pre súťažný ročník 2014 - 2015.
P. č. Priezvisko a meno
1.

Grác Miroslav

2.

Pavlík Viliam

Adresa
955 01 Topoľčany, Tríbečská 2275/C
m: 0949 710 151
956 12 Preseľany 520
m: 0944 069 833

Delegáti mimo výkon funkcie.
3.

Candrák Jozef

4.

Košecký Bohumil

5.

Ladický Jozef

6.

Makový Miroslav

7.

Mokoš Marek

8.

Šípoš Pavol

9.

Valko Marián

955 01 Topoľčany, Krušovská 2301/44
m: 0908 205 380
956 11 Dvorany nad Nitrou 49
m: 0903 202 535
956 31 Horné Chlebany 122
m: 0903 179 472, 0904 441 766
955 03 Topoľčany, M.Benku 2423
m: 0905 966 817
955 01 Nemčice, Pod hlinami 265
m: 0915 134 712
955 01 Topoľčany, Bernolákova
m: 0905 147 597
955 03 Topoľčany, Streďanská 2778/59
m: 0907 233 941

Nominačnú listinu delegátov ObFZ Topoľčany pre s. r. 2014-2015 schválil Výkonný výbor ObFZ Topoľčany
dňa 20.6.2014.

