Rozpis súťaží ObFZ Trebišov
2014/2015
Hlásenie výsledkov majstrovských stretnutí v súťažiach ObFZ
Trebišov
V súťažnom ročníku 2014/2015 majú FK a DS nižšie uvedenú povinnosť hlásenia
výsledkov na ObFZ.

P o v i n n o s ť p r e FK:
- hlásiť výsledky všetkých domácich mládežníckych majstrovských stretnutí svojich družstiev
(dorastencov a žiakov) ihneď po stretnutí na ObFZ Trebišov nasledujúcimi spôsobmi:

I.
II.
III.
IV.

na telefón, záznamník číslo:
na faxové číslo:
mobilné číslo:
e-mail:

672 22 56
672 22 56
0905 597 648
obfztv@obfztv.sk

P o v i n n o s ť p r e D e l e g á t o v:
- delegáti stretnutí, kde sú delegovaní, hlásiť výsledky majstrovských stretnutí
v súťažiach dospelých v VI. a VII. lige SEVER a JUH ihneď po stretnutí na ObFZ.
Pri hlásení výsledkov je potrebné stručne uviesť kategóriu, súťaž
Pri neodohranom, resp. nedohranom stretnutí aj stručný dôvod.

a výsledok stretnutia.

FK takýmto spôsobom môžu hlásiť aj výsledky prípravných stretnutí a turnajov. Uvítame aj
príspevky o činnosti, resp. histórii Vášho FK, blahoželania jubilantom (funkcionárom, hráčom,
rozhodcom) a pod.

ROZPIS
oblastných futbalových súťaží
riadených ObFZ Trebišov

pre súťažný ročník 2014 – 2015
Kontaktné údaje a potrebné informácie
Určené:

a) Riadnym členom, FK, VV a odborným komisiám ObFZ
b) Osobám delegovaným na stretnutia ObFZ Trebišov
c) SFZ Bratislava, VsFZ Košice
d) Zástupcom masovokomunikačných prostriedkov

1. ObFZ Trebišov
Poštu doručovať:

ObFZ, J. Kostru 1, 075 01 Trebišov

Telefón, fax (sekretariát):

056 / 672 22 56

Mobil (sekretár):

0905 597 648

E-mail:

obfztv@obfztv.sk

Web stránka:

www.obfztv.sk

Bankové spojenie:

IBAN: SK5402000000001176467258 - VÚB

IČO:

306 854 43

DIČ:

2022125919

2. Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava,
Bankové
spojenie:

IBAN: SK67 0900 0000 0050 2961 0884 – len pre platby
všeobecných faktúr v ISSF

E-mail
sekretariát:

office@futbalsfz.sk

Web stránka
www.futbalsfz.sk
SFZ:
Gener.
sekretár:

p. Jozef Kliment, tel.: 02/482 060 02

Sekretariát:

tel. 02/482 060 00, fax. 02/482 060 99

Matrika:

tel. 02/482 060 36

Vedúci odd.
IT-ISSF:

p. Ján Letko, 02/482 060 19

E-mail:

jan.letko@futbalsfz.sk

3. Východoslovenský futbalový zväz, Alejová 2, 042 96 Košice
Telefón, fax.:

055/643 3566, 0911 945 550 – p. Marcel
Eperješi

E-mail:

marcel.eperjesi@futbalnet.sk

Matrika, registrácia:

055/78 98 322, 0907 992 394 – p. Alžbeta
Majláthová

E-mail:

alzbeta.majlathova@futbalnet.sk

Reg. trén. mládeže:

0902 937 057 – p. Peter Szénay

Bankové spojenie:

IBAN: SK7502000000000015439542 - VÚB

E-mail sekr. VsFZ:

vsfz@stonline.sk

Web stránka VsFZ:

vsfz@stonline.sk

4. Okresné telovýchovné lekárstvo:
Služby OTL zabezpečuje MUDr. Michalčík František, ktorý je primár Rehabilitačného oddelenia NsP
v Trebišove (5. poschodie). V prípade návštevy OTL je potrebné sa objednať vopred na tel. čísle 666
0 872, alebo 666 0 332

ROZPIS SÚŤAŽÍ 2014/2015
ÚVOD
1/ Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu v Trebišove
1. HLEBAŠKO Štefan, Trebišov - predseda
2. DIOSZEGI Ján, Trebišov
3. HREŠKO Jozef, Trebišov
4. IĽKO Michal, Trebišov
5. KUDRÍK Marián, Streda n/Bodrogom
6. MELKO Jozef, Milhostov
7. ŠANDOR Ján, Trebišov

2/ Predsedovia odborných komisií:

Predseda ŠTK - Koščo Peter, predseda DK – Sakáč Jaroslav, predseda KR – Prokopovič Patrik,
predseda TMK – Černej Patrik, predseda MRK – Švec Vladimír, predseda EK - Liska Ladislav,
predseda odvolacej komisie – Repovský Jozef, predseda revíznej komisie – Hvozdík Ján

3/ Zasadnutia komisií: ŠTK (štvrtok 16,30 hod.) DK, KR (štvrtok 15,30 hod.), Výkonný výbor
a ostatné komisie na základe pozvánok.

A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA ROZPISU
1/ Riadenie súťaží - kategórie:

Dospelí: VI. Liga SEVER a VI. Liga JUH, VII. Liga SEVER a VII. Liga JUH
Dorast: IV. liga U19 skupiny A, B, C
Žiaci: III. liga U15 skupiny A, B, C

2/ Termíny: - hracie dni a hracie časy
Dospelí v nedeľu s tým, že sa stretnutia uvedené vo vyžrebovaní v každom kole ako posledné
a predposledné odohrajú v nedeľu o 10,30 hod. (viď vyžrebovanie súťaží na www.futbalnet.sk
a Rozpis súťaží 2014/15).
Dorastenci, žiaci v sobotu v dopoludňajších hodinách o 10,00 hod. U15 a U19 (dvojičky) v hracom
čase uvedenom v Rozpise súťaží a na www.futbalnet.sk
Výkonný výbor na podnet ŠTK si vyhradzuje právo určiť, prípadne zmeniť termíny aj hracie časy
jednotlivých stretnutí.

3/ Účastníci súťaže sú uvedení v Rozpise súťaží a na www.futbalnet.sk.
4/ Miesta stretnutia - sa hrajú na ihriskách futbalových klubov schválených ŠTK. Prípadná zmena
ihriska v priebehu súťaže musí byť odsúhlasená ŠTK. vopred. O hracej ploche a jej spôsobilosti s
konečnou platnosťou rozhoduje hlavný rozhodca.

5/ EKONOMICKÉ A FINANČNÉ NÁLEŽITOSTI
a, Štartovné: Každý klub hrá súťažné stretnutia na vlastné náklady. Pre súťažný ročník 2014/2015 je
uznesením VV č. 140/13-14 z 20.6.2014 schválené štartovné v súťažiach dospelých:
VI. liga SEVER, JUH - 140 €

VII. Liga SEVER, JUH – 110 €

Po vystúpení alebo vylúčení družstva zo súťaže, štartovné prepadá a hradia sa z neho náklady pre
činnosť komisii ObFZ.
Pre VI. A VII. ligu dospelých SEVER a JUH, hosťujúce družstvo obdrží 22 voľných vstupeniek pred
vstupom do areálu štadióna. Pre IV. ligu U19 a III. ligu U15 hosťujúce družstvo obdrží 18 voľných
vstupeniek pred vstupom do areálu štadióna.
b, Cestovné náhrady pre rozhodcov a delegátov v súťažiach ObFZ.
DORAST
U19

DOSPELÍ

ŽIACI U15
Turnaje

VI. liga

VII. liga

IV. liga

III.
liga

Dor.

Žia.

R

32,-

27,-

17,-

13,-

12,-

10,-

AR

25,-

22,-

13,-

10,-

8,-

7,-

DZ

26,-

23,-

V prípade, ak sa stretnutie neuskutoční z viny hociktorého družstva, R a DS má nárok na 50 % určenej
cestovnej náhrady.
Tieto cestovné náhrady budú vyplácané centrálne ObFZ na účty R a DS v zmysle
uzatvorenej Zmluvy s ObFZ. Cestovné náhrady a stravné sa nezdaňujú.
c, Cestovné náhrady pre prof. a volených funkcionárov
- paušálna náhrada za použitie súkromného osobného motorového vozidla pri pracovných cestách pre
profesionálnych, volených funkcionárov (členov VV, a komisii ObFZ), za podmienky vyťaženosti
súkromného motorového vozidla – minimálne 3 osoby), ktoré vysiela predseda ObFZ - 0,20 € na 1
km najbližšou cestou.
- stravné - v zmysle platných právnych predpisov a sadzieb náhrad stravného pri pracovných cestách
pre profesionálnych, volených (členov VV a komisii ObFZ):
nad 5 hod. – 4 € ,
nad 12 hod. – 6 €,
nad 18 hod. – 9,30 €

6/ Poplatky – uvedené vo futbalových predpisoch SFZ pre ObFZ
Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr (v ISSF – typ
všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet
(platby šekom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené) na bankový účet
uvedený na faktúre.

Mesačná zberná faktúra je v ISSF generovaná vždy v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca,
nasledujúcom po fakturačnom období, za ktoré sa mesačná zberná faktúra vystavuje. Splatnosť
faktúry je 10 dní, okrem prípadov, že deň splatnosti vychádza na piatok alebo deň pracovného pokoja.
V tomto prípade sa splatnosť predlžuje do prvého pracovného dňa nasledujúceho po piatku alebo dni
pracovného pokoja (spravidla nasledujúci pondelok).
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 neuhradí mesačnú zbernú faktúru v lehote splatnosti, považuje sa to za
nedodržanie súťažných kritérií, v zmysle čl. 16, ods. 4 stanov SFZ. Automatickým športovotechnickým dôsledkom je zastavenie súťažnej činnosti „A“ družstva dospelých a matričnej činnosti
futbalového klubu, s účinkom odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti mesačnej zbernej faktúry, až
do doby pripísania dlžnej sumy na centrálny účet uvedený na faktúre. Okrem športovo technických
dôsledkov za nedodržanie splatnosti všeobecnej faktúry, je SFZ oprávnený fakturovať klubu poplatok
za oneskorenie úhrady všeobecnej faktúry v nasledujúcom mesiaci.
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 bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet. EÚ synchronizuje
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).
Reklamácie nesprávnych položiek na mesačnej zbernej faktúre (v ISSF – typ všeobecná faktúra) sa
podávajú na príslušnom zväze (SFZ, RFZ, ObFZ), ktorého orgán (komisia) 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 EÚ. 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.
Všetkým aktívnym klubom a zväzom bude do mesačnej zbernej faktúry generovaný poplatok za
správu, prevádzku a služby ISSF podľa platného cenníka, ktorý je zverejnený na úvodnej stránke
www.obfztv.sk.

7/ Poplatky a poriadkové pokuty navrhnuté odb. komisiami ObFZ
Konkrétny priestupok
a/ nenastúpenie na stretnutie

b/ svojvoľné preloženie stretnutia

c/ stretnutie zahájené po čakacej dobe

d/ neupravená hracia plocha

e/ podanie námietky cez ISSF

VI. liga

VII.liga

dospelí
dorast
žiaci

100
80
50

80

dospelí
dorast
žiaci
dospelí
dorast
žiaci
dospelí
dorast
žiaci
dospelí

50
25
10
30
23
7
40
27
17
10

35

23

33

10

dorast
žiaci
f/ neoprávnené námietky
dospelí
dorast
(aj kapitána)
žiaci
g/ nezapísanie a nepodpísanie kapitánov dospelí
dorast
o losovaní rozhodcu v zápise o stretnutí žiaci
h/ svojvoľné opustenie hracej plochy
dospelí
dorast
žiaci
ch/neospravedlnená neúčasť na
Dospelí
dorast
zasadnutí komisií, resp. iných
žiaci
dotknutých osôb.
i/ nepodpísanie zápisu kapitánom
/pre mlád. stretnutia aj ved. družstva/
j/ nenahlásenie výsledkov stretnutí na

dospelí
dorast
žiaci
dospelí, dorast

ObFZ, uvedené na 2. str. obálky
a žiaci
k/ úmyselné nedohranie stretnutia pre dospelí
pokles hráčov (pod 7), rozhodne ŠTK
dorast
žiaci
l/ nevybavené šatne pre súpera, dospelí
rozhodcov, kryté lavičky,
dorast
žiaci
m/ odstúpenie, resp. vylúčenie
dospelí
dorast
zo súťaže
žiaci
dospelí
n/neoprávnený štart hráča (aj počas PN) dorast
žiaci
o/ poriadková pokuta - porušenie
dospelí
dorast
minimálnej vybavenosti ihrísk,
žiaci

10
10
10
10
10
10
5
5
33
17
10
20
10
10

10

33

10

20
10
10

20

5

5

35
20
10
10
10
10
83

35

10

66

33
17
33
20
13
20
10
5

(nedodržaná veľkosť rohovej zástavky,
ÚS nemá rozlišovacie vesty a pod.)
p/ nedodanie videozáznamu
dospelí
r/ dodanie neúplného videozáznamu
dospelí
s/ odohratie priateľského stretnutia v deň všetky

100
50
50

súťažného stretnutia
t/ nepodpísanie tlačiva o nedostatkoch

kategórie
všetky

50

v stretnutí
u/ požiadanie FK o vzhliadnutie

kategórie

videozáznamu
v/ telesné napadnutie (inzultácia)

10

50
od 150

27

20

z/ prerokovanie podania (jednotlivec,
dospelí
kolektív) na DK (5, 9, 12 ŽK, ČK):
dorast, žiaci

5
50
10

ž/ odvolanie na OK
y/ žiadosť o odpustenie zvyšku trestu
hráča: v ISSF. cez podanie na komisiu
x/ Nezadanie nominácii družstiev KM
v stanovenom časovom termíne
w/ poplatok za prerokovanie zmeny

10

5

dospelí

trestu v poslednom kole (5, 9, 12 ŽK) poplatok

30
10

Návrh poriadkových pokút od KR
a/ neuzatvorenie zápisu o stretnutí R a správy DS
5
v stanovenom časovom termíne:
b/ nedostatočné vypísanie zápisu o stretnutí a správy DS
3
c/ neodôvodnené oneskorené ospravedlnenie (R, DS):
d/ nedostatočné a nepresné vypísanie ŽK, ČK, PK atď:
e/ neospravedlnená neúčasť na komisii po nedohraní

5
5
10

stretnutia, inzultácii, predvolaní :
f/ oneskorený príchod R a DS na stretnutie:

5

Právo udeľovať poriadkové pokuty a tresty za previnenia má len DK podľa platného DP a
Rozpisu súťaží na návrh odborných komisii ObFZ.
Zásady pre zmeny termínov stretnutí:
- všetky žiadosti podávajú KM v ISSF cez podanie na príslušnú komisiu
(nezasielať poštou, emailom)
Poplatok
Zmena termínu do 21 dní pred stretnutím:
0
Zmena termínu do 10 dní pred stretnutím: - dospelí
10
- mládež
5
Zmena termínu do 3 dní pred stretnutím: - dospelí
20
- mládež
10
Vylúčený hráč je povinný predložiť vyjadrenie cez KM v ISSF – podanie na komisiu. Rovnaký postup
sa vyžaduje aj pri odpustení trestu.

8/ Úpravy a zmeny súťaží
1. Úpravy súťaží môže vykonať len Výkonný výbor ObFZ na podnet komisie ŠTK.
2. Úpravy sa vzťahujú na štruktúru súťaží a rozdelenie klubov do jednotlivých územných oblasti. Pri
rozdelení je nutné prihliadať k funkcii súťaže a ekonomickým podmienkam.
3. Ak vystúpi družstvo z rozohratej majstrovskej súťaže bude v ďalšom súťažnom ročníku zaradené do
najnižšej ligy ak o to požiada prihláškou a zaplatí štartovné. O jeho zaradení rozhodne ŠTK s
podmienkou, že má vyrovnané všetky podlžnosti voči ObFZ v čase vystúpenia zo súťaže.

B/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
1/ Predpis
Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku futbalu (SP), disciplinárneho poriadku
(DP) a tohto rozpisu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť SP a DP. Všetky pokyny vydané Výkonným
výborom a jeho komisiami prostredníctvom zverejnených oznámení v ISSF a v úradných
správach sú záväzné pre FK, R, DS, hráčov atď. v prvom rade v ISSF a na web stránke
ObFZ (www.obfztv.sk).
Sekretariát ObFZ bude akceptovať len zasielanie písomných dokumentov od FK cez KM –
podania na komisie.

2/ Evidencia žltých kariet
Evidencia žltých a červených kariet ostáva v platnosti. Futbalové kluby sú povinné viesť vlastnú
evidenciu a zodpovedajú za štart svojich hráčov v majstrovských stretnutiach. Evidencia žltých kariet
v ObFZ TV platí len pre kategóriu DOSPELÝCH. Evidenciu ŽK a ČK bude mať aj každý KM v ISSF.,
pokiaľ R stretnutia uzatvorí zápis o stretnutí. Po 5, 9,12 žltých kartách má hráč okamžite zastavenú
činnosť na príslušný počet zápasov. Výška poplatku za 5, 9, 12 ŽK činí o dospelých 10 €, za ČK 10 €.
U mládeže za ČK 5 €. Tieto poplatky sa neplatia vopred, každý FK to bude mať v zbernej faktúre za
mesiac. V prípade nezaplatenia poplatku DK voči FK vyvodí disciplinárne dôsledky. Ak hráč v
nasledujúcom stretnutí nenastúpil a trest nebol prerokovaný DK, ŠTK nemôže v takomto prípade
vyvodiť hracie dôsledky.
Hráč, ktorý bude v poslednom kole súťažného ročníka 2013/2014 napomenutý 5, 9, 12 ŽK, môže
podľa DP, čl. 37 odst. 6 do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia za tieto napomínania v ÚS,
písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom
súťažnom ročníku. Pokuta v takomto prípade je 30 + 10 €. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu
s poplatkom za prerokovanie zaplatí, DK - pozastavenie výkonu športovej činnosti sa zruší a hráč má
uvoľnenú činnosť (môže nastúpiť v 1 kole v roč. 2015/16). Žiadosť je potrebné označiť názvom
„Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“ a doručiť
v stanovenej lehote DK ObFZ TV.
Trest za ČK sa prenáša na nový súťažný ročník. Pri transferoch (prestupy, hosťovania) sa
prenášajú iba ČK (bez rozdielu súťaže).

3/ Štart hráčov

V súťažiach dospelých štartujú hráči starší ako 16 rokov.
- o štarte hráča od 16 rokov vo vyššej vekovej kategórie rozhoduje len futbalový klub. Pri
striedavom štarte hráča do dovŕšenia 18. roku veku je FK povinný predložiť pred
stretnutím R potvrdenie o povolení jeho striedavého štartu v zmysle čl. 113 SP (potvrdenie
telovýchovného lekára + prehlásenie zákonného zástupcu).
V prípade že tak nevykoná, R nepovolí jeho štart za družstvo dospelých. R zároveň túto
kontrolu uvedie v Zápise o stretnutí. Týmto opatrením sa zamedzí rôznym špekuláciam
s výsledkom. Všetku zodpovednosť za štart hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie
futbalový klub a príslušný tréner.
V ročníku 2014/2015 za starší dorast U19 môžu štartovať hráči narodení po 1.1.1996 a mladší.
ŠTK ObFZ povoľuje hrať v každom dorasteneckom stretnutí za každé družstvo dorastencov so
súhlasom rodičov a FK aj žiakom, ktorí dovŕšili 13 rokov na platný RP, pričom na hracej ploche môže
mať každé družstvo maximálne 5 žiakov vo veku nad 13 rokov. Pri tomto striedavom štarte žiaka
je FK povinný predložiť pri stretnutí R potvrdenie o povolení jeho striedavého štartu
v zmysle čl. 113 SP (potvrdenie telovýchovného lekára + prehlásenie zákonného zástupcu).
V prípade že tak nevykoná, R nepovolí jeho štart za družstvo dorastu. R zároveň túto
kontrolu uvedie v Zápise o stretnutí.
- za kategóriu starších žiakov U15 môžu štartovať hráči narodení po 1.1.2000 a mladší musí
však byť splnená veková podmienka určená pre žiacku kategóriu.

- štart hráča počas práceneschopnosti (PN) sa považuje za neoprávnený
- pre všetky kategórie platí pravidlo, že počas jedného dňa môže hráč nastúpiť len
v jednom súťažnom stretnutí.

4/ Podmienky účasti v súťažiach riadených ObFZ

a) Registračné preukazy: Hráč môže mať vystavený len jeden registračný preukaz. V ročníku
2014/15 môžu hráči štartovať už len na plastové registračné preukazy. RP je vlastníctvom hráča,
nie FK.
Pri schválenom transfere hráča do iného FK, je materský, resp. bývalí materský FK povinný vydať
hráčovi RP a umožniť štart za nový klub. V prípade nevídania RP sa hráč môže obrátiť na príslušnú
DK SFZ.
Za kontrolu RP, ako je uvedené vyššie zodpovedajú rozhodcovia stretnutí, vedúci družstiev a tréneri.
Vo všetkých kategóriách (dospelí, dorast a žiaci) musí byť prevedená kontrola (konfrontácia) pred
každým stretnutím a záznam o jej uskutočnení musí byť uvedený v zápise o stretnutí v ISSF.
b) Konfrontácia hráčov:
1. V súťažiach dospelých aj mládeže je konfrontácia povinná pred stretnutím. Vykonávajú ju kapitáni
družstiev, resp. kapitáni družstiev za účasti svojich vedúcich.
2. Konfrontácia v kategórii dospelých sa riadi čl. 66 SP a týmto dodatkom - v prípade odmietnutia
podrobiť sa kontrole totožnosti alebo neuznania totožnosti niektorého hráča (hráčov) pri konfrontácii
kapitánmi (vedúcimi družstiev), kapitán uvedie námietku proti štartu hráča (hráčov) na vykonanie
kontroly totožnosti podľa registračných preukazov. Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, že
skontroluje fotografiu hráča na RP, zaznamená do zápisu o stretnutí podľa odpovede hráča jeho
osobné údaje vrátane adresy trvalého pobytu, nechá hráča podpísať uvedené údaje (taktiež ich
podpíše kapitán a vedúci družstva) a po stretnutí zašle RP konfrontovaného hráča spoločne so
zápisom o stretnutí na ObFZ. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že RP
zodpovedá totožnosti hráča, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a na zadnej strane zápisu popíše dôvod
svojho rozhodnutia. Odmietnutie (nepodrobenie) sa kontrole totožnosti má za následok, že hráč(i)
nemôže v stretnutí nastúpiť a rozhodca tieto skutočnosti podrobne zdôvodni v zápise o stretnutí. Ak sa
tak stane v polčasovej prestávke (resp. v priebehu 2. polčasu), hráč je v zmysle pravidiel futbalu
vylúčený z hry. Kontrolu striedajúceho hráča, ktorý nebol pred stretnutím konfrontovaný (napr. nebol
prítomný, ale v zápise bol uvedený), vykoná pri nástupe na HP kapitán súperovho družstva a rozhodca
stretnutia. Tento hráč pri striedaní predloží RP.
3. Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva. Odmietnutie konfrontácie
hráčov má okrem hracích dôsledkov v súlade s článkom 100 SP i disciplinárne dôsledky voči
kapitánovi, vedúcemu družstva a hráčovi, ktorý konfrontáciu odmietol, a v prípade nesprávneho
postupu aj voči rozhodcovi.
4. V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, odmietnutia konfrontácie
niektorým hráčom (družstvom) alebo neuznania totožnosti hráča rozhodcom, musí sa na najbližšie
zasadnutie ŠTK dostaviť R, DZ, kapitáni a vedúci oboch družstiev a hráč (hráči), proti ktorým bola do
zápisu uvedená námietka.
5. Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčase alebo v prípade striedajúceho
hráča v druhom polčase a kapitán družstva súpera alebo jeho zástupca neuviedol žiadne námietky
proti totožnosti hráča ihneď, nie je už neskôr možné uvádzať prípadné námietky ohľadne totožnosti
hráča. Rozhodca nemôže vykonať kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráča, resp. družstva alebo
náhradníka opakovane v rôznom čase.
c) Na základe uznesenia Výkonného výboru ObFZ musia FK štartujúce v oblastných
súťažiach dodržiavať nasledovné:
1. a, Účastníci v súťažiach dospelých v rámci ObFZ (bez rozdielu triedy) sú povinné mať
zaradené v riadnych dlhodobých súťažiach jedno mládežnícke družstvo podľa vlastného
výberu (t.j. dorastencov, alebo žiakov).

b, V ročníku 2014/15 VV schválil a umožnil aj štart spojeného mládežníckeho družstva 2 klubov za
podmienky, že druhé družstvo dodá na sezónnu súpisku min. 5 hráčov, ktorí musia prejsť na
hosťovanie do 30.6.2015 do prvého klubu. V termínovej listine na futbalnet.sk bude však figurovať len
názov 1 družstva.
2. Pri nesplnení týchto podmienok v súťažnom ročníku 2014/2015 (ak dôjde k prípadnému
odstúpeniu resp. vylúčeniu mládežníckeho družstva, aj spojeného, počas súťažného ročníka), bude to
mať za následok nesplnenie uznesenia Rady ObFZ č. 54/10-11 a nezaradenie družstva dospelých do
príslušnej úrovne súťaže v ročníku 2015/2016. V prípade družstva, ktoré hrá v najnižšej súťaži, o jeho
zaradení rozhodne VV na podnet ŠTK.
Žiadne výnimky pre povinnú účasť mládežníckeho resp. spojeného družstva nebudú akceptované !!!
d) Podať v stanovenom termíne
(po skončení súťažného ročníka) prihlášku do súťaže a zaplatiť štartovné a všetky pokuty a
náležitosti udelené komisiami ObFZ za uplynulý ročník. Taktiež do stanoveného termínu je FK
povinný zaplatiť CNH pre R a DS za jesennú a jarnú časť ročníka 2014/15, v opačnom
prípade FK nebude zaradený do súťaží ObFZ Trebišov.
V prípade odstúpenia, prípadne vylúčenia zo súťaže počas ročníka bude družstvo zaradené do
najnižšiej triedy. V prípade družstva, ktoré hrá v najnižšej súťaži, o jeho zaradení rozhodne VV na
podnet ŠTK.
e) Súpisky hráčov
1) FK vyhotovujú sezónnu súpisku (zoznam hráčov družstva, ďalej len súpiska) len v ISSF.
2) Súpisku FK nezasielajú riadiacemu orgánu. Klubový ISSF manažér vyplní údaje podľa predlohy v
ISSF. Súpiska v systéme ISSF musí byť vyplnená pred začiatkom súťažného ročníka. Nahraním hráčov
na súpisku alebo jej doplnením v ISSF, FK automatický potvrdzujú aj vykonanie predpísanej lekárskej
prehliadky, ktorú má právo riadiaci orgán sám alebo prostredníctvom delegovaných osôb,
kedykoľvek skontrolovať.
3) 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 súpiske, na stretnutie, systém ISSF hráča automaticky doplní do súpisky
s poradovým 24 číslom, ktoré nasleduje a pošle o tom notifikáciu správcovi súťaže. Zaniká tým
povinnosť inej
formy nahlasovania/doplňovania nového hráča na súpisku.
4) FK hrajúce ako B, prípadne C družstvá, musia riadiacemu orgánu, aj rozhodcovi pred stretnutím
predložiť aktuálnu súpisku A, prípadne B družstva príslušného FK.
5) Ak má FK dve družstvá v rôznych súťažiach, štart hráčov z A družstva za B družstvo, prípadne C
družstvo sa riadi nasledovne:
- hráči, uvedení na súpiske môžu štartovať v majstrovských stretnutiach za to družstvo, na ktorého
súpiske sú uvedení. V B družstve, prípadne C družstve FK môžu štartovať v majstrovskom stretnutí
maximálne 3 hráči, uvedení na súpiske A prípadne B družstva pod poradovým číslom 1 – 13;
- hráči uvedení na súpiske A, prípadne B družstva pod poradovým číslom 14 a vyššie, môžu v
majstrovských stretnutiach za B, prípadne C 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.
6) Hráč, ktorý bol v predchádzajúcom súťažnom ročníku uvedený na nominačnej listine mládežníckych
reprezentačných mužstiev SR, musí byť pre súťažný ročník 2014/2015 (pokiaľ pokračuje v
pretekárskej činnosti) uvedený na súpiske najvyššie štartujúceho družstva príslušnej vekovej
kategórie, pod poradovým číslom 1 až 13.

7) V priebehu súťažného ročníka, pre ktorý platí sezónna súpiska hráčov, je z nej možné hráča
vyškrtnúť len z týchto dôvodov:
- ak hráč prestúpil;
- ak hráč, resp. futbalový klub požiadal o zrušenie registrácie;
- ak hráč zomrel.
h) 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.
- striedania hráčov v stretnutí v jednotlivých kategóriách je nasledovné:
dospelí - 3 hráči,

dorast - 4 hráči,

žiaci - 5 hráči

f) Podmienky minimálnej vybavenosti ihrísk:
- hracia plocha, musí byť trávnatá (nie škvarová), rovná, minimálnych rozmerov (podľa pravidiel) s
vnútornou súvislou ohradou s pevným zábradlím okolo nej, poskytnuté lavičky pre
náhradníkov vo všetkých súťažiach a vekových kategóriách. V VI. a VII. lige dospelých
musia byť lavičky pre náhradníkov kryté zhora, zo strán a od divákov.
- k minimálnej vybavenosti patrí aj lekárnička a nosidlá
- sociálne vybavenie, samostatná miestnosť pre rozhodcov s dostatočným osvetlením, v ktorej je
stôl, stoličky, uterák, umývadlo. Vo vybavení musia byť aj šatne pre hostí s tečúcou vodou. Pre
súpera je potrebné poskytnúť minerálku resp. pitnú vodu.
V prípade zistenia nedodržania týchto náležitostí budú voči oddielom vyvodené poriadkové pokuty.
(podľa závažnosti previnenia - uvedie rozhodca a delegát v zápise o stretnutí a správe DS).
Ak nemôže byť stretnutie odohrané alebo dokončené z vyššej moci, je povinnosťou
účastníkov dohodnúť sa na novom termíne stretnutia, ktoré musí byť odohrané najneskôr
do 7 dní a túto dohodu uvedú do zápisu o stretnutí, ktorý podpíšu kapitáni, vedúci
družstiev a rozhodca stretnutia. KM túto dohodu zadajú v ISSF, podanie na komisiu ŠTK.
Ak nedôjde k dohode, nový termín určí ŠTK.

5/ Hrací čas - Dospelí 2 x 45´, Dorast 2 x 45´, Žiaci 2 x 35´

Hrací čas u dospelých a mládeže je uvedený v SP čl. 76, odst. h, začiatky stretnutí podľa SP čl. 63. VV
ObFZ dňa 20.6.2014 schválil zmenu hracieho času stretnutí dospelých, že družstva uvedené
vo vyžrebovaní v každom kole ako posledné a predposledné odohrajú stretnutia v nedeľu
o 10,30 hod. Zmeny sú uvedené v termínovej listine v ISSF a Rozpise súťaží.

6/ Nedostavenie sa delegovaného rozhodcu
Ak sa nedostaví delegovaný rozhodca najneskôr 20 minút po ÚHČ a na ihrisku je prítomný iný
kvalifikovaný rozhodca, je povinný začať viesť stretnutie. Za kvalifikovaného rozhodcu sa považuje
ten, ktorý má platný rozhodcovský preukaz s vyznačením platnosti pre tento súťažný ročník.
Ak je na ihrisku viac kvalifikovaných rozhodcov, vedenie stretnutia preberá rozhodca s vyššou
kvalifikáciou. Ak majú všetci rovnakú, rozhodne sa dohodou alebo losom.
Ak nie je na ihrisku kvalifikovaný rozhodca, riadi stretnutie laický rozhodca určený z niektorého z
obidvoch mužstiev. Kto bude stretnutie rozhodovať rozhodnú medzi sebou kapitáni mužstiev dohodou.
V prípade, že sa nevedia dohodnúť, rozhodne sa losovaním.
V každom prípade sa stretnutie musí odohrať ako majstrovské. Táto dohoda resp. losovanie musí byť
zapísaná a podpísaná na druhej strane zápisu kapitánmi družstiev a u mládeže aj vedúcimi družstiev
pred stretnutím. Za nesplnenie tohto ustanovenia udelí DK na návrh ŠTK stanovenú pokutu.
Za odoslanie zápisu o stretnutí, ak nie je prítomný delegovaný rozhodca zodpovedá domáci FK (zápis
je potrebné preskenovať a ihneď po stretnutí zaslať e-mailom na ObFZ a originál poštou v najbližší
pracovný deň, pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

7/ Námietky a odvolania

Námietky je možné podať spravidla:

- pri porušení súťažného poriadku
- pri porušení pravidiel futbalu
- pri nedodržaní hospodárskych smerníc
Námietky musia obsahovať - článok 123:
a) označenie orgánu, ktorému sa podávajú
b) názov a adresu klubu, ktorý podáva námietky
c) mená, priezviská a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať
d) názov a adresu strany, proti ktorej sa námietky podávajú
e) označenie stretnutia a výsledku, prípadne iného predmetu, proti ktorému sa námietky podávajú
f) uvedenie dôvodu, o ktoré sa námietky opierajú
g) uvedenie dôkazov (svedkov, listín a pod.)
h) krátky opis prípadu
i) konečnú žiadosť s presním uvedením, o čo sa žiada
j) pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu, s uvedením ich mien, priezvisk a funkcie
k) podací lístok listu, ktorým boli námietky odoslané súperovi
l) ústrižok poštovej poukážky o zaplatení príslušného peňažného poplatku, to neplatí ak bol prechod
na ISSF
Námietky proti skutočnostiam známym v priebehu stretnutia, alebo ihneď po stretnutí
musí rozhodca na žiadosť kapitána zaznamenať v zápise o stretnutí, ale aj
v elektronickom zápise o stretnutí v ISSF!
Ak takéto skutočnosti neboli zaznamenané v zápise o stretnutí a ISSF, ŠTK nemusí predložené
námietky prerokovať.
Súper je povinný príslušnej komisii zaslať vyjadrenie k námietkam v ISSF do 48 hodín od
ukončenia stretnutia. Inak sa vystavuje nebezpečenstvu, že námietky budú prerokované
bez prihliadnutia k jeho stanovisku a ústnej výpovede na komisii.
Námietky musia obsahovať všetky náležitosti podľa čl. 123 SP, v opačnom prípade
nebudú prerokované!!!
Odvolanie proti rozhodnutiu komisií podáva výhradne futbalový klub, elektronický cez podanie na
komisiu do 15 dní od rozhodnutia príslušnej komisie na Odvolaciu komisiu ObFZ.
Odvolanie (námietky) podané po tomto termíne, alebo nesplnením náležitostí čl. 123 SP
Odvolacia komisia neprerokuje. Neopodstatnené podanie námietok, alebo odvolaní môže byť
potrestané podľa disciplinárneho poriadku.
Podľa odporúčania vyšších riadiacich orgánov ŠTK upozorňuje kluby, že sa bude zaoberať len
námietkami, ktoré budú podané do 48 hodín od ukončenia predmetného stretnutia. Námietky
vznesené po tomto čase bude pokladať za neopodstatnené. Výsledky budú z pravidla schválené na
najbližšom zasadnutí komisie ŠTK.

8/ Systém súťaží

Hrá sa podľa platného SP systémom každý s každým v VI. A VII. lige SEVER, JUH, dvojkolovo, v
doraste, žiakoch podľa počtu prihlásených družstiev aj štvorkolovo (podľa rozpisu súťaže). Stretnutia
sa zásadne predohrávajú, resp. dohrávajú v týždni do nasledujúceho majstrovského stretnutia.

9/ Hodnotenie výsledkov

Podľa platného SP, víťazstvo 3 body, nerozhodný výsledok 1 bod, prehra 0 bodov.

10/ Medzinárodný styk

Je plne v kompetencii futbalového klubu. Povinnosť je nahlásiť komisii rozhodcov požiadavku na
delegovanie rozhodcov. Pri tom nesmie byť narušený priebeh majstrovských súťaží. Porušenie má za
následok disciplinárne, prípadne hracie dôsledky.

11/ Postup a zostup v súťažnom ročníku 2014/2015

DOSPELÍ: VI. liga
Zostup - z VI. Ligy SEVER a JUH vypadne toľko družstiev, aby bol zachovaný počet 12 účastníkov
a vytvorili sa miesta pre postupujúcich z VII. líg a zároveň potrebný počet pre prípadných
vypadávajúcich mužstiev z V. ligy VsFZ.
Minimálne 1 družstvo, ktoré skončilo na poslednom mieste v oboch skupinách VI. líg zo súťaže
vypadá.
Postup – Do VsFZ postúpi víťaz barážového stretnutia medzi mužstvami, ktoré po skončení
súťažného ročníka 2014/2015 obsadia 1. miesta vo svojich skupinách (v prípade nezáujmu prvého,
postupne až do 3. miesta). Družstvá hrajúce barážové stretnutie pred jeho odohraním dajú písomnou
formou čestné prehlásenie, že chcú postúpiť do súťaže riadenej VsFZ v prípade, že vyhrajú barážové
stretnutie.
DOSPELÍ: VII. liga
Zostup - z VII. líg skupiny SEVER a JUH sa nevypadáva.
Postup - do VI. Ligy SEVER a JUH postúpia prvé družstvá zo VII. líg SEVER a JUH ( v prípade
nezáujmu prvého postupne až po 4. miesto)
DORAST: IV. liga U19 skupiny A, B, C
Víťazi skupín A, B, C v súťažnom ročníku 2014/2015 odohrajú stretnutia o majstra okresu a víťaz má
právo postúpiť do krajských súťaží. Ak víťaz nemá záujem postúpiť, postupuje družstvo z druhého
alebo tretieho miesta (ak nemá záujem postúpiť ani družstvo z druhého miesta). Ak nie je naplnená
žiadna z týchto možnosti a záujem má iné družstvo o postupujúcom môže rozhodnúť VV.
ŽIACI: III. liga U15 skupiny A, B, C
Víťazi skupín A, B, C v súťažnom ročníku 2014/2015 odohrajú stretnutia o majstra okresu Trebišov,
ktorý má právo postúpiť do krajských súťaží pokiaľ túto súťaž vytvorí VsFZ. Ak víťaz nemá záujem
postúpiť, postupuje družstvo z druhého alebo tretieho miesta (ak nemá záujem postúpiť ani družstvo
z druhého miesta). Ak nie je naplnená žiadna z týchto možnosti a záujem má iné družstvo
o postupujúcom môže rozhodnúť VV ObFZ

12/ Tituly a ceny
ObFZ víťazom v každej súťaží, Fair-play a najlepším strelcom v VI. lige odovzdá
poháre a diplomy.

13/ Nástup družstva a čakacia doba
a, Za riadny nástup sa považuje:
- ak nastúpi najneskôr 20 minút po stanovenom začiatku stretnutia na hraciu plochu najmenej 7
hráčov riadne vystrojených. Hráči nastupujú do základnej zostavy z číslami podľa vlastného uváženia.
- ak je rozhodcovi odovzdaný riadne vyplnený zápis o stretnutí s podpismi kapitánov oboch družstiev
s platnými registračnými preukazmi aj nomináciou družstva v ISSF.
b, Pre posúdenie, či bola dodržaná čakacia doba 20 minút je kompetentný delegovaný rozhodca.
c, Čakacia doba sa posudzuje podľa SP čl.67, 68 a 69.

14/ Previnenie FK a družstva
Hernými dôsledkami - vyhlásením kontumačného výsledku sa trestá družstvo hlavne za nasledovné
porušenie futbalových noriem:
1. - svojvoľné preloženie stretnutia na iný termín, iné ihrisko ako určí riadiaci orgán
2. - nenastúpenie družstva na stretnutie po uplynutí čakacej doby
3. - odmietnutie konfrontácie, nepredloženie RP ku kontrole pred stretnutím R
4. - inzultácia rozhodcu, delegáta zväzu, člena výkonného výboru, ktorý je na stretnutí ako
pozorovateľ, predsedov komisií.
5. - preukázané požitie nedovolených povzbudzujúcich prostriedkov

6. - ovplyvňovanie výsledku neregulárnym spôsobom (podplácanie hráčov, rozhodcov, ťažké ublíženie
na zdraví hráča hráčom, hráča divákmi)
7. - nepripravenie hracej ploche podľa pravidiel SP čl.55.
8. neoprávnený štart:
- štart hráča na neplatný registračný preukaz
- štart hráča po vylúčení z hry ešte pred rozhodnutím DK
- štart hráča v dobe zastavenia pretekárskej činnosti (aj hráč na PN)
- pri vystriedaní väčšieho počtu hráčov ako povoľujú pravidlá futbalu a SP
- štart hráča na cudzí registračný preukaz
- štart hráča zo súpisky mužstva vyššej súťaže, pokiaľ tento štart nie je povolený SP a rozpisom
súťaže
- odmietnutie podrobiť sa kontrole totožnosti SP čl. 66, v týchto prípadoch udelí DK aj finančnú pokutu
- štart hráča pri porušení podmienok uvedených v článku 113 SP
9. ak dôjde počas stretnutia k NS, HNS hráčov, funkcionárov, divákov: R, DZ to oznámi kapitánom
družstiev, v mládežníckych stretnutiach (žiaci, dorast) kapitánom , vedúcim družstiev. Ak to
okolnosti dovolia, zároveň to kapitáni resp. kapitáni a vedúci družstiev potvrdia svojim podpisom
v zápise o stretnutí. R a DZ podajú písomnú správu o NS, HNS v zápise a správe delegáta v zmysle
platných futbalových smerníc.
Riadiaci orgán môže tiež rozhodnúť o výsledku stretnutia pri dodržaní zásady uvedenej v čl. 102 SP, i
keď neboli podané námietky.
Ak sa dopustí družstvo alebo FK závažného disciplinárneho previnenia môže riadiaci orgán rozhodnúť,
že vylúčené družstvo bude zaradené pre budúci súťažný ročník o jednu triedu nižšie.

15/Minimálny počet usporiadateľov
VI. liga – 7, VII. Liga – 5, U19 a U15 – 3
Každý usporiadateľ musí mať oblečenú rozlišovaciu vestu, pričom hlavný usporiadateľ je osobitne
označený visačkou alebo poradovým číslom 1.
Všetci usporiadatelia musia byť starší ako 18 rokov. Hlavný usporiadateľ je pred stretnutím povinný
odovzdať zoznam usporiadateľskej služby DS alebo R stretnutia.

C/ DÔLEŽITÉ USTANOVENIA K ORGANIZÁCII STRETNUTIA
1. V posledných 3 kolách, zo zásady sa rušia výnimky v stretnutiach družstiev, ktoré sú
zainteresované na postupe resp. zostupe. ŠTK si vyhradzuje právo v prípade potreby určiť
v posledných 3 kolách hrací deň a hrací čas pre jednotlivé súťaže kvôli zachovaniu regulárnosti
súťaží.
2. V posledných troch kolách v stretnutiach družstiev, ktoré sú zainteresované na
postupe, resp. zostupe !!! sa pri previneniach ( nenastúpenie na stretnutie, úmyselné nedohranie
stretnutia, úmyselný pokles hráčov pod 7) pokuty zdvojnásobujú (o opodstatneností udelenia
dvojnásobnej pokuty na návrh ŠTK rozhodne DK).
3. ObFZ na základe uznesenia VV č. 21/06 upozorňuje FK VI. ligy, že v súťažnom ročníku 2014/15
musia mať trénera minimálne s platnou C-licenciou. ObFZ vyjde v ústrety FK a sprostredkuje
školenie trénerov C–licencie do konca roka 2014. Školenie sa uskutoční keď bude prihlásených
minimálne 25 uchádzačov (termín školenia bude zverejnený v ÚS). Prihlášky na školenie je potrebné
zaslať okamžite na sekretariát ObFZ, kde sa vedie ich evidencia. V prípade nesplnenia uvedeného
uznesenia pristúpi ObFZ k disciplinárnym sankciám.
4. Ak družstvo nenastúpi k majstrovskému stretnutiu 3 - krát počas súťažného ročníka bude vylúčené
zo súťaže.
5. Ak sa zápas nedohrá (inzultácia, resp. závažné okolnosti, ktoré ovplyvnia výsledok stretnutia), hneď
na najbližšie zasadnutie komisií sa povinne dostavia R, AR, DS a zástupcovia zainteresovaných
družstiev bez vyzvania! (aj pri námietke kapitána), tieto informácie musia byť KM, R podané
cez ISSF na príslušnú komisiu.

6. Výkonný výbor ObFZ môže v odôvodnených prípadoch zakázať usporiadanie oblastných futbalových
súťaží, resp. súťaž na určitý termín (dobu) prerušiť. Pokiaľ sú na to mimoriadne dôvody (povodne,
zlé klimatické podmienky atď.).
7. Výkonný výbor má právo vylúčiť zo súťaže družstvo, ktoré neplní svoje povinnosti podľa SP,
rozpisu súťaže, alebo družstvá, ktoré nenastupujú na stretnutia a narúšajú regulárnosť súťaže.
8. V priebehu súťaže sa poradie družstiev riadi čl. 26 SP. Pri postupe a zostupe platí čl. 25 SP.
9. V prípade žiadosti o odloženie (neodohranie) stretnutia z dôvodu choroby hráčov, ObFZ bude
akceptovať len lekárske potvrdenie vydané okresným hygienikom.
10. Usporiadateľská služba berie zodpovednosť za uložené veci hráčov a rozhodcov, zaistí bezpečnosť
ich dopravných prostriedkov, parkujúcich na určenom mieste v areáli a usporiadateľský klub zaplatí
prípadné vzniknuté škody.
11. V areáli ihriska je povolený predaj iba piva, bez obmedzenia stupňa, ale iba do plastových
pohárov.
12. Komisia rozhodcov a delegátov má právo v prípade potreby zmeniť delegovanie rozhodcov
a delegátov na jednotlivé stretnutia. Pri zmene v delegovaní vždy sa delegovanej osobe priradí
stretnutie v ISSF.
13. Za oprávnené námietky sa považuje:
- o priebehu stretnutia, nie však voči rozhodcovi
- o náležitostiam hracej plochy
- o štarte hráča
- o výstroji hráča
- o striedaní náhradníkov
- proti popisu priestupkov, ktoré rozhodca uvedie pri napomínaných a vylúčených
- o výsledku stretnutia

hráčoch.

14. Domáce FK v VI. ligách dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie
výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu.
15. Natáčanie videozáznamu
Dôrazné upozornenie pre kluby, na dodržiavanie uznesenia Rady ObFZ z 2.4.2008, ÚS č. 24, bod
b, „Natáčanie videozáznamu“ zo stretnutí v VI. lige SEVER a JUH je povinné. Kamera musí byť
umiestnená v strede HP, min 2 m nad úrovňou zeme.
Videozáznam musí byť zabezpečený v nasledovnej kvalite:
- nestrihaný a neprerušovaný od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do kabín a
musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času
- pohon kamery musí byt vždy krytý batériami a musí byt vyhotovený z optimálneho miesta a v
požadovanej kvalite. Miesto natáčania videozáznamu nahlási klub ŠTK do začiatku príslušnej súťaže.
- videozáznam je FK povinný na požiadanie okamžite predložiť riadiacemu orgánu (ŠTK, DK, KR)
natočený výlučne na DVD nosiči. Klub je povinný archivovať záznam po dobu 14 dní po odohratí
stretnutia.
- námietky so žiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu je potrebné zaslať do 48 hod. v ISSF. V prípade
vyhovenia námietky sa tento vklad klubu vráti.
Námietky pre vzhliadnutie videozáznamu na výkon R podáva KM v ISSF cez podanie na
komisiu, ktoré musia obsahovať:
- názov a adresu klubu, ktorý podáva sťažnosť
- mená, priezviska 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, resp. požiadanie o predloženie (v prípade hosťujúceho klubu, ktorý si sám videozáznam
nevyhotovoval) príslušnej video dokumentácie v súlade s týmto bodom

- žiadosť pre prípadnú osobnú účasť pri sledovaní videozáznamu KR.
- KR žiadosti vyhovie, ale až po internom vyriešení a vynesení rozhodnutia o sťažnosti
- príslušné komisie riadiaceho zväzu si vyhradzujú právo vyžiadať videozáznam aj v prípade, že nebola
zo žiadnej strany vznesená požiadavka na vzhliadnutie videozáznamu. V takomto prípade je klub
povinný tak urobiť najneskôr do 48 hod. po stretnutí s tým , že poplatok stanovený týmto Rozpisom
klub neuhrádza.
- domáci FK na požiadanie kapitána resp. kapitána a vedúceho družstva u mládežníckych družstiev
musí umožniť zhotoviť videonahrávku.
15. Domáci FK vypisuje zápis ako prvý, aby rozhodca stretnutia mal “ Zápis o stretnutí” k dispozícii
na kontrolu najneskôr 20 min. pred ÚHČ, odovzdáva ho v 3 vyhotoveniach. Pri nedodržaní tohto času
poznamená R do zápisu skutočný čas dodania zápisu aj s dôvodom omeškania a kto ho spôsobil.
Originál ostáva R stretnutia, po jednom exemplári odovzdá kapitánom družstiev, s vypísanou prednou
stranou zápisu (kvôli kontrole osobných trestov, resp. námietok a pod.). Zápis o stretnutí R stretnutia
vyplní v ISSF a do stanoveného termínu (dve hodiny od ukončenia stretnutia) ho uzatvorí a uloží.
16. R, AR a DS sú povinní byť na mieste stretnutia v športovom objekte minimálne 45 minút pred
UHČ začiatku stretnutia. DS do svojej správy poznamená čas príchodu R, AR na stretnutie. Zápis
o stretnutí správu PR sú R a DS povinní vypísať, uzatvoriť a uložiť v ISSF.
17. Ak dôjde k vylúčeniu družstva v priebehu súťažného ročníka, toto družstvo sa nebude môcť
prihlásiť v nasledujúci ročník do súťaží riadených ObFZ Trebišov, resp. do nich nebude zaradené.
18. ŠTK nebude v zásade akceptovať vzájomné dohody o zmene termínov a časov stretnutí
dospelých, ktoré boli vyžrebované v Rozpise súťaží na nedeľu o 10,30 hod., aby sa mohli odohrať
v nedeľu v ÚHČ (iný deň môže byť), dôvodom je nedostatočný počet R. ŠTK si však vyhradzuje právo
tieto žiadosti posudzovať individuálne.
19. V prípade spájania sa klubov v mládežníckych kategóriách bude platiť zásada spájania len dvoch
klubov s tým, že každý klub musí vstúpiť do spoločného družstva minimálne s 5 hráčmi príslušnej
kategórie.
20. Povinnosťou klubových manažérov bude zadať v ISSF nomináciu svojho družstva s tým, že
prípadné zmeny v nominácii musí uskutočniť do 1 hodiny od ukončenia stretnutia. R stretnutia musí
uzatvoriť zápis o stretnutí do 2 hodín od ukončenia stretnutia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21. Súťaž FAIR-PLAY – na základe schválenia VV je v súťažnom ročníku 2014/2015 vyhlásená
súťaž FAIR-PLAY pre I. a II. triedu dospelých. Súťaž dospelých vyhodnocujú delegáti zväzu podľa
ďalej uvedených kritérií.
Po skončení ročníka budú prvé tri družstva v VI. a VII. lige /spolu/ odmenené finančnou odmenou:
I. trieda: 1. miesto – 166 €,
2. miesto – 100 €,
3. miesto – 50 €.
II. trieda: 1. miesto – 100 €,
2. miesto – 70 €,
3. miesto – 40 €.
Hodnotenie FAIR-PLAY je odvodené z hodnotenia UEFA, uplatňovaného v súťaži FAIR-PLAY v rámci
Champion-league. Vzhľadom na kladné poznatky z tohto hodnotenia, boli kritériá UEFA prevzaté i pre
slovenské súťaže.
KRITÉRIA HODNOTENIA DOSPELÝCH :
1. Červené a žlté karty

Odpočet sa robí z maximálneho počtu bodov 10:

- žltá karta -1 bod
- červená karta -3 body.
Ak hráč bol napomenutý ŽK a neskoršie dostal 2 ŽK kartu a v dôsledku toho červenú, započíta sa do
hodnotenia iba hodnota červenej karty t. j. - 3 body.
V prípade, že po žltej karte sa hráč dopustí priestupku, za ktorý dostane červenú kartu, do
hodnotenia sa započítavajú obidve previnenia t. j. 1 + 3 spolu - 4 body. V tomto kritériu je možné
vyčísliť aj mínusové body.

2. Pozitívna hra

Maximum 10 bodov, minimum 1 bod.

Týmto kritériom sa má podporiť aktívna hra, ktorá je atraktívna pre divákov.
Pozitívne aspekty:
- viac ofenzívna ako defenzívna hra
- snaha nenaťahovať čas, dostať loptu rýchle späť do hry
- snaha o docielenie gólu, aj keď výsledok je jasný
Negatívne aspekty:
- zdržiavacia taktika
- naťahovanie času
- taktika založená na defenzíve, rozbíjaní hry
- simulovanie a pod.
Pozitívnosť je spojená s gólovými šancami a docielenými gólmi.
3. Rešpektovanie súpera

Maximum 5 bodov, minimum 1 bod.

Od hráčov sa očakáva, že budú rešpektovať pravidlá futbalu, súťažný poriadok a súpera. Pri
hodnotení delegát prihliada i na závažnosť udelených osobných trestov (ŽK a ČK). Hodnotí sa tiež
pozitívne správanie sa (napr. pomoc pri zranení a pod.) Bežné správanie sa bez výrazných negatív a
pozitív nemôže byť ohodnotené 5 bodmi.
4. Rešpektovanie rozhodcu

Maximum 5 bodov, minimum 1 bod.

Od hráča sa očakáva, že bude rešpektovať rozhodnutia rozhodcu. Aj tu môže delegát prihliadať na
závažnosť udelených osobných trestov (ŽK a ČK). Hodnotí sa správanie.
Bežné správanie sa bez výrazných negatívnych a pozitívnych prípadov nemôže byť hodnotené 5
bodmi.
5. Správanie sa predstaviteľov klubu

Maximum 5 bodov, minimum 1 bod.

Očakáva sa od predstaviteľov klubov vrátane trénerov, že budú vplývať na hráčov, aby hrali fair a
používali len dovolené športové, technické, taktické a morálne aspekty v hre, aj mimo ňu.
Správanie sa bez mimoriadnych negatívnych a pozitívnych aspektov nemôže byť hodnotené 5 bodmi.
6. Správanie sa obecenstva

Maximum 5 bodov.

Publikum tvorí dôležitú kulisu pre futbal. Podpora zo strany fanúšikov je žiaduca. Ak táto podpora sa
deje slušným povzbudzovacím pokrikom, spevom a pod., takéto správanie vytvára potrebnú futbalovú
atmosféru a prispieva k Fair - play. Tým viac ak obecenstvo rešpektuje verdikty rozhodcov.
5 bodov je možné pripísať len za podmienky priateľskej atmosféry.
Toto kritérium je možné použiť aj pre hodnotenie súpera, ak je na stretnutí primeraný počet jeho
fanúšikov. Ak ide o nepatrný počet, kritérium sa nepoužije.
Celkové hodnotenie:
- maximálny počet bodov je 40.
- v prípade, že sa u súpera neuplatní kritérium z bodu 6/max., počet bodov je 35.
Príklad:
a) plný počet bodov 40
dosiahnuté body (8+7+3+4+5+4) = 31
výpočet: 31 x 10 = 7,75 bodov
40
b) počet bodov 35
dosiahnuté body (mimo obecenstva) (8+7+3+4+5) = 27
výpočet: 27 x 10 = 7,71 bodov
35
Do poznámky sa uvedú výrazné individuálne prípady fair - play hráčov voči súperovi, rozhodcovi,
obecenstvu a pod. V prípade obzvlášť nešportového správania sa predstaviteľov klubu a obecenstva

(v bodoch 5 a 6) je možné toto hodnotiť mínusovou hodnotou najviac (-3 body). V správe túto
skutočnosť treba podrobne zdôvodniť.
V prípade závažného disciplinárneho previnenia (viď príloha 2 k DP SFZ) zo strany FK, jeho hráčov,
funkcionárov, resp. divákov môže byť FK zo súťaže Fair - play vylúčený.

D/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a, VV ObFZ v Trebišove si vyhradzuje právo v priebehu súťaže na návrh odborných komisii i podľa
rozhodnutia vyšších orgánov uskutočniť opatrenia pre zabezpečenie
regulárneho priebehu súťaží v tomto súťažnom ročníku.
b, Tento rozpis prerokoval a schválil Výkonný výbor dňa 20.6.2014
Rozpis súťaží je neoddeliteľnou súčasťou platného súťažného poriadku a je záväzný pre riadiaci ObFZ
a futbalové kluby štartujúce v oblastných futbalových súťažiach Trebišov. Výklad k tomuto rozpisu
prislúcha VV ObFZ v Trebišove a jeho odborným komisiám. Veci neupravené týmto rozpisom sa riadia
všeobecne platnými predpismi, poriadkami a normami Slovenského futbalového zväzu.
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