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Oblastný futbalový zväz
093 01 Vranov nad Topľou, Dr.C.Daxnera 86/4

ROZPIS
súťaží riadených ObFZ Vranov nad Topľou
pre súťažný ročník 2014/2015

Určené:
a) futbalovým klubom riadeným ObFZ
b) členom konferencie, Výkonného výboru a komisií ObFZ
c) rozhodcom a delegátom ObFZ
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VÝKONNÝ VÝBOR ObFZ :
1. Peter GOGA
Predseda

093 01 Vranov n/T., Námestie slobody 97
T: 0903611019

2. PeadDr.Ján KAROL
Podpredseda

094 14 Sečovská Polianka 580
T: 0918794478

3 Ing.Štefan PAĽKO
Člen

093 01 Vranov n/T. Sídlisko Okulka 15/20
T: 0911995026

4. Ing. Ján VALČO
Člen

093 02 Hencovce,Mládežnícka 2138
T: 0905765852

5. Jozef MUDROŇ
Člen

094 09 Sedliska 119
T: 0915963461

6. Michal KATIN
člen

093 01,Vranov n/T. Sídlisko

7. Mgr.Pavol
BANČANSKÝ
člen – predseda KR
8.Marcela
MUDROŇOVA
Predseda revíznej komisie

093 01,Vranov n/T. Sídlisko Dubník 1517
T: 0905121223
094 01,Továrne 107
T: 0917630692

Predsedovia komisií ObFZ :
Pavol
KATRIŇÁK
predseda ŠTK

093 01 Vranov /T. ulica Mlynská 1335
T: 0915120311

Ing. Ladislav MELEGA
predseda DK

094 09,Sedliská
T: 0905825716

Mgr. Pavol
BANČANSKÝ
predseda KR
Mgr.Peter BABJAK
predseda KM

093 01 Vranov n/T. Sídlisko Dubník 1517
T: 0905121223

Miroslav KUŽMA
predseda MaRK
Ján PORVAZNIK
predseda TMK

094 22 Nižný Hrušov 416
T: 0908183691
094 05 Holčíkovce 103
T: 0905489032

Milan BUJKO st.
Predseda odvolacej komisie

093 01 Vranov n/T. sidl.II,
T: 0918645222

094 22,Nižný Hrušov 152
T: 0907452260
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Bankové spojenie ObFZ Vranov n/T.
Všeobecná úverová banka Vranov nad Topľou
Číslo účtu:

1218087553/0200
IČO : 31946992 DIČ : 2021372617

Poštu adresovať:
Oblastný futbalový zväz, ul.Dr.C.Daxnera 86/4, 093 01 Vranov nad Topľou
Telefón: 057 4884930, 0908 183 691

e mail:

obfzvranov@mail.t-com.sk

Web stránka: www.obfzvranov.sk
Hlásenie výsledkov po stretnutí:
Delegáti, resp. tam kde nie je delegát, tak rozhodca stretnutia, do 60 min. po stretnutí
telefónicky resp.SMS na t.č. 0907491810

ADRESY:
Adresa VsFZ: Alejová č. 2, 042 96 Košice
Office

: Telefón a fax : 055/6433566, 0911645550-p. Eperješi
e-mail: marcel.eperjesi@futbalvsfz.sk

Matrika-registrácia: 055/7898322, 0907992394- p. Majlátová
e-mail: alzbeta.majlatova@futbalvsfz.sk
web stránka :

www.futbalvsfz.sk

Bankové spojenie: VÚB Košice –vidiek č.ú. 15439-542/0200
IČO
:
17074029
DIČ
:
2021157369

Člen výkonného výboru VsFZ : Peter Goga
Adresa SFZ:

Trnavská cesta 100/II,

821 01 Bratislava

e-mail : office@futbalsfz.sk
funkcionári : meno.priezvisko@futbalsfz.sk napr. jan.baran@futbalsfz.sk
web stránka : www.futbalsfz.sk
Prístup do systému ISSF: https://issf.futbalnet.sk
Verejný register matrík SFZ: http://www.futbalnet.sk/web/issf/matrika
Bankové spojenie : ČSOB BRATISLAVA, Lehotského 3, č.účtu 2621273/7500
IČO : 00687308, DIČ : 20208913, IČ DPH : SK 20208989
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A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaží
Majstrovstvo okresu mužov
Dvojičky: skupina A žiaci – skupina A dorast
V Sólo dorast – skupina B
Sólo žiaci - skupina B
2. Termíny a hracie dni
Termínová listina je nedeliteľnou súčasťou tohto Rozpisu a termíny v nej uvedené sú
záväzné pre všetky FK

TERMÍNOVÁ LISTINA
futbalových súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2014-2015

DOSPELÍ A DORAST
Počet
účastníkov

Jeseň 2014
16
14 12. 10.

Jarná časť 2015
16 14
12.
10

Počet
účastníkov

Termín

kolo

Kolo

kolo

Kolo

Termín

10. 08.
17. 08.
24. 08.
31. 08.
07.09.
14.09.
21.09.
28.09.
05.10.
12.10.
19.10.
26.10.
02.11.
09.11.
16.11.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

01
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
xxx

xxx
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
01.
02.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
xxx
xxx

22.03.
29.03.
05.04.
12.04.
19.04.
26.04.
01.05.
03.05.
10.05.
17.05.
24.05.
31.05.
07.06.
14.06.

kolo

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

kolo

Kolo

kolo

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

xxx
xxx
xxx
13
14.
15
xxx.
16.
17
18
19
20
21
22

xxxx
xxxx
xxxx
11.
12.
13.
14
15.
16
17.
18.
xxx
xxx.
xxx.

Halový turnaj žiakov o Pohár predsedu ObFZ ........... ( Jarné prázniny)
Finále MO dorastu a žiakov .......................................................... 20.06.2015
12. Účastníci súťaží
sú uvedení v tomto Rozpise
13. Vyžrebovanie súťaží
Vyžrebovanie je uvedené v prílohe tohto Rozpisu a je jeho nedeliteľnou súčasťou.
14. Hracie dni a hracie časy
a) Hracím dňom pre súťaže dospelých a sólo dorastu je zásadne nedeľa resp.iný deň stanovený komisiou
ŠTK resp. žiadosti klubu, uvedenej v prihláške do súťaži.
b) ÚHČ dospelých sú uvedené v čl. 63 SP. Stretnutia dvojičiek a sólo žiakov sa hrajú samostatne. Hrací
deň je sobota, resp. iný stanovený deň podľa dohody klubov. Sólo dorast predzápas 2 hod. 30 min.
pred UHČ mužov.
c) Výnimky z ÚHČ sú uvedené pri rozlosovaní jednotlivých skupín.
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d) ŠTK si vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny alebo hracie časy v odôvodnených prípadoch,
alebo pri akútnom nedostatku rozhodcov v súlade so zásadami, že stretnutia sa odohrajú v sobotu
resp. v nedeľu dopoludnia.
e) V stretnutiach posledných 3 kôl sa u družstiev zainteresovaných na postupe resp. zostupe rušia
všetky výnimky z ÚHČ stretnutí . Zároveň si ŠTK vyhradzuje právo v takýchto stretnutiach,
zrušiť čakaciu dobu a stanoviť pre vytypované stretnutia jednotný hrací deň a čas.
6) Miesto stretnutia
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK , ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na 1. mieste.
Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku vôbec musia byť nahlásené na ŠTK a tá musí ihrisko
znovu schváliť.
b) V súťažiach je možné odohrať stretnutie aj v obrátenom poradí, ak je to z ekonomického alebo
z iného hľadiska výhodnejšie a oba zainteresované kluby sa na tom dohodli, ale zásada odohrať
stretnutia na oboch ihriskách nesmie byť porušená
c) Zmena ihriska v priebehu súťažného ročníka musí byť odsúhlasená ŠTK.
d) Majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a žiakov sa hrajú zásadne na trávnatých plochách. ŠTK
povoľuje odohratie majstrovských stretnutí v kategórií mládeže aj na vedľajších trávnatých HP,
pokiaľ boli schválené ŠTK. Ak vplyvom poveternostných podmienok v priebehu celého súťažného
ročníka, je hlavná hracia plocha rozmoknutá, a odohratie stretnutia na nej by mohlo spôsobiť škody,
stretnutie možno odohrať aj na pomocnom trávnatom alebo škvárovom ihrisku, pokiaľ je schválené
ŠTK. V tomto prípade s konečnou platnosťou rozhodne rozhodca stretnutia. V prípade, že FK má
k dispozícií umelú trávu, ŠTK povoľuje hrať stretnutia aj na nej celoročne.
e) Ak vplyvom poveternostných podmienok /počas celej sezóny/ je hlavné ihrisko rozmoknuté a
odohratie predzápasu mládeže by na ňom spôsobilo vážne škody, môže sa takéto stretnutie odohrať
automaticky na schválenom pomocnom trávnatom alebo škvárovom ihrisku.
f) Usporiadajúci FK vo všetkých súťažiach je povinný umožniť hosťujúcemu FK vykonanie
videozáznamu z celého stretnutia. Porušenie tohoto ustanovenia sa bude pokladať za porušenie
predpisov a nariadení tohoto Rozpisu a bude riešené podľa DP.
g) Domáce FK sú povinné zo stretnutí dospelých zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie
výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu. 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 byť vždy krytý batériami a musí byť vyhotovený z optimálneho miesta a
v požadovanej kvalite. Miesto natáčania videozáznamu nahlási klub ŠTK v prihláške do súťaže.
-videozáznam je FK povinný na požiadanie okamžite predložiť riadiacemu orgánu (ŠTK, DK, KR),
natočený videozáznam na DVD alebo CD nosiči je povinný klub archívovať po dobu 30 dní po
odohratí stretnutia. V posledných 3 kolách sú všetky FK povinné zaslať tento videozáznam na
sekretariát ObFZ pre prípad operatívnych riešení námietok.
-námietky so žiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu je potrebné zaslať do 48 hod. s poplatkom vo
výške: 30 €. V prípade vyhovenia námietke sa tento vklad klubu vráti.
Námietky pre vzhliadnutie videozáznamu na výkon R musia obsahovať:
- názov a adresu klubu, ktorý podáva sťažnosť
- mená, priezviska a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať
- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti
-popis konkrétných 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 videodokumentácie v súlade s týmto bodom
- pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu s uvedením ich mien, priezvísk a funkcie,
ktorí sa stretnutia zúčastnili
- podací lístok listu, ktorým bola sťažnosť odoslaná súperovi. V takom prípade, ak klub
obdrží
kópiu sťažnosti, je povinný okamžite odoslať videokazetu na KR ObFZ
- doklad o úhrade za prerokovanie vo výške 30 €.
- žiadosť pre prípadnú osobnú účasť pri sledovaní videozáznamu KR.
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- 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.
h) Kapitán má právo po ukončení stretnutia požiadať rozhodcu o vykonanie záznamu námietok do
príslušnej rubriky na prednej strane „Zápisu o stretnutí“ v zmysle rozhodnutia VV ObFZ. Takýto
záznam v „Zápise o stretnutí“ nie je možné kvalifikovať žiadnou stranou ako sťažnosť v zmysle
vyššie uvedeného u družstiev, kde sa natáča videozáznam. Kapitán môže vzniesť námietky proti:
- priebehu stretnutia (nie však voči výkonu rozhodcu)
- náležitostiam hracej plochy
- štartu niektorého súperového hráča
- výstroju hráčov súperového družstva
- striedaniu náhradníkov
- popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov
7. Hospodárske náležitosti
a) Každý FK hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady.
b) Pokuty, ktoré udelí riadiaci zväz (jeho komisia), sú FK povinné uhradiť do 15 dní šekom, alebo
prevodom na účet ObFZ, a zaslať ústrižok o zaplatení s uvedením variabilného symbolu platby.
c) Zvláštne upozornenie –v nadväznosti na čl. 9 DP príloha 2 body 1,2,3 je FK povinný uhradiť
udelenú pokutu do 15 dní pod ďalšími disciplinárnymi dôsledkami. Pri trvalom neplnení uložených
opatrení aj hracími dôsledkami.
d) Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia sa stanovuje uhradiť náklady disciplinárneho
konania.Pre súťaže riadené ObFZ je výška poplatku stanovená jednotne a to tak pre jednotlivca
ako aj kolektív vo výške 10,- Eur. V kategóriach mládeže 5,- €
Príslušný poplatok musí byť zaplatený pri disciplinárnom konaní podľa čl. 29, odst. 3 najneskôr do
dňa prerokovávania v DK. Doklad o zaplatení musí byť DK predložený pred začatím rokovania. Ak
nie je tento doklad predložený, DK prípad neprerokuje. Vyššie uvedené poplatky sa vzťahujú aj na
prerokovávanie napomínaných hráčov.
e) Vsúťažného ročníka 2014-2015 je za prerokovanie žiadosti zmeny termínu stretnutia po aktíve ŠTK a
v priebehu súťaží sa stanovujú tieto poplatky :
Dni

Dospelí

Dorast

Žiaci

do 3 dní
do 10 dní

20
10

10
5

10
5

h) Usporiadajúci FK je povinný vydať hosťujúcemu FK 25 voľných vstupeniek .
i) FK, ktorého družstvo z ľubovoľných dôvodov nenastúpi na majstrovské stretnutie, je povinné do
najbližšieho zasadnutia ŠTK ObFZ uhradiť na účet zväzu poriadkovú pokutu.
V prípade nenastúpenia na stretnutie v posledných 3 kolách je táto poriadková pokuta
dvojnásobná.
Pre súťažný ročník 2014-2015 boli schválené tieto náhrady R + AR + DZ:
Funkcia
Rozhodca - dospelí
Rozhodca - dorast
Rozhodca – žiaci
Asistent R -dospelí
Asistent R – dorast
Asistent R – žiaci
Delegát - dospelí
Delegát - dorast

Cestovné

Ošatné

13,-

9,4,
1,xxxxx
xxxxx
xxxxx
4,xxxx

9,9,13,9,9,13,9,-

MP
3,3,3,xxxx
xxxx
xxxx
3,xxxx

Spolu
25,16,13,13,9,9,20,9,-

MP – manipulačný poplatok ( telefón, internet, doruč. zápisu.
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j) Vstupné na stretnutia si stanovuje usporiadajúci FK. Vstupenky si zabezpečuje domáci FK sám.
k) Variabilné symboly
Za účelom bezproblémového priradenia platieb sú futbalové kluby povinné označiť jednotlivé platby nižšie
uvedenými variabilnými symbolmi:
Komisie
ŠTK – športovo-technická komisia
DK - disciplinárna komisia
KR - komisia rozhodcov
TMK – trénersko metodická komisia
MaK - matrično registračná komisia
OK - odvolacia komisia

Variabilný symbol
30200
30201
30202
30203
30204
30204

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
9. Predpis
a) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku, smernice pre evidenciu žiakov a tohto
rozpisu, ktorého výklad prináleží ŠTK ObFZ.
b) Všetky pokyny vydávané v úradných správach počas súťažného obdobia sú pre FK záväzné a sú
zverejňované na: www.obfzvranov.sk.
c) Vo všetkých vekových kategóriach futbalových súťaží sa výsledky hodnotia nasledovne
Výhra 3 body
Remíza 1 bod
Prehra 0 bodov
d) Domáci FK v MO je povinný pripraviť ku hre 4 lopty. Rezervné 2 lopty budú za bránkami na
stojanoch a jedna lopta bude pri stredovej zástavke. Usporiadajúci FK je súčasne povinný pri
súťažnom stretnutí zabezpečiť 4 zberačov lôpt, po dvoch za každou bránkou. V ostatných súťažiach je
klub povinný pripraviť najmenej dve lopty .
10. Štart hráčov
a) V súťažiach dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči kategórie dorastu,
ktorí spĺňajú podmienky štartu, čl. 113 SP.
b) Pri striedavom štarte hráča do dovŕšenia 18. roku veku je FK povinný predložiť pri stretnutí
potvrdenie o povolení jeho striedavého štartu v zmysle čl. 113 SP. V prípade, že tak nevykoná, R
nepovolí jeho štart za družstvo dospelých. FK je zároveň povinný zaslať v týždni pred stretnutím
kópiu súhlasu na striedavý štart hráča aj na ŠTK VsFZ.
c) Nesplnenie tejto povinnosti bude pokladané za nerešpektovanie platných predpisov a nariadení zo
strany klubu a bude riešené v zmysle DP.
d) V kategórií dorastu štartujú hráči narodení od 1. 1. 1996 a mladší. V kategórií žiakov štartujú hráči
narodení od 1. 1. 2000 a mladší.
d) ŠTK povoľuje štart max. 5 žiakov za družstvo dorastu na platné žiacke registračné karty. Platí
ustanovenie SP čl.113, t.j. celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej, či vyššej vekovej kategórií
nesie futbalový klub a príslušný tréner.
e) Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórií. Po dovršení stanoveného veku prechádzajú do najbližšej
vekovej kategórie vždy k 1. januáru kalendárneho roka, a to po dovŕšení:
- 14. roku veku z kategórie žiakov do kategórie dorastu,
- 18. roku veku z kategórie dorast do kategórie dospelých.
V prípade, že hráč dovŕši 14. rok veku v období 1.1. – 31.12 kalendárneho roku, môže príslušný
súťažný ročník dohrať v kategórií žiakov. Ak hráč dovŕši 18. rok veku v období 1.1. – 31.12. môže
príslušný súťažný ročník dohrať v kategórií dorast.
f) Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami bez obmedzenia
číslovania (v rozpätí číslovania od 1 do 99), pričom základnú zostavu tvoria hráči uvedení v poradí na
prvých jedenástich riadkoch v Zápise o stretnutí. Brankár má zároveň farbu dresu odlišnú od farby

g)
h)
i)

j)
k)

l)
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dresov ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Právo voľby dresov má hosťujúci klub. Domáci klub sa
musí prispôsobiť.
Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je povinný poskytnúť
pre obe družstvá usporiadajúci FK.
Striedanie hráčov v súťažiach dospelých – po 3, dorastu – po 4 bez obmedzenia, v súťažiach žiakov po 6 bez obmedzenia.
Družstvo v zápise o stretnutí uvedie mená 11 hráčov a maximálne 7 náhradníkov. Mená náhradníkov
musia byť rozhodcovi oznámené pred začiatkom stretnutia a uvedené v zápise o stretnutí. Náhradník,
ktorý nie je pred začiatkom stretnutia uvedený v zápise o stretnutí, nemôže byť do zápisu dodatočne
dopísaný a nemôže sa zúčastniť na hre. Ak je hráč uvedený v zápise o stretnutí ako náhradník, a nie je
prítomný pri konfrontácií pred stretnutím, jeho konfrontácia sa vykoná pri nástupe na hraciu plochu.
Registračné preukazy náhradníkov ostávajú v šatni rozhodcov. V prípade konfrontácie pred stretnutím
sa táto vykoná aj u náhradníkov. V prípade námietok k totožnosti hráčov plne platia ustanovenia SP,
čl. 66.
Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťažnom (majstrovskom, pohárovom)
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.
Z dôvodu zamedzenia prieťahov a opozďovania začiatkov stretnutí je domáci FK povinný vypisovať
zápis o stretnutí ako prvý. FK sú povinné vo všetkých súťažiach ObFZ Vranov n/T. vypisovať Zápis o
stretnutí v ISSF,ktorý bude následne vytlačený,podpísaný kapitánmi a ten bude slúžiť jako zápis o
stretnutí.Jedna kopia bude poskytnutá pre potreby DZ.Po stretnutí a podpise kapitánov domáci FK
zabezpečí skopírovanie,resp.vytlačenie zápisov pre potreby oboch družstiev a DZ.

11. Podmienky štartu
a) Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný registračný preukaz podľa čl. 34 SP.
b) Lekárske prehliadky vo všetkých súťažiach riadených ObFZ sú stanovené čl. 36 SP. Vykonanie
lekárskej prehliadky hráčov si FK nechá potvrdiť hromadne na zozname hráčov, ktorý predkladá pred
začiatkom súťažného ročníka. U hráčov, ktorých FK získa v priebehu súťažného ročníka, si FK nechá
vystaviť príslušným lekárom individuálne potvrdenie. Na požiadanie riadiaceho orgánu je FK
povinný predložiť doklad o platnosti lekárskej prehliadky. V čase PN sa prerušuje platnosť lekárskej
prehliadky. V čase PN je hráč povinný predložiť klubu doklad o PN a počas jej trvania nesmie hráč
nastúpiť v majstrovských, pohárových, príp. prípravných stretnutiach.
c) Štart hráča v takomto prípade je v rozpore s čl.96 SP a preto voči hráčovi sa postupuje v zmysle
ustanovení DP SFZ. Striedavý štart hráča sa riadi čl. 113 SP.
d) 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.
e) Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou domáceho FK zabezpečiť
zdravotnícku službu. Nedodržanie tohto ustanovenia má za následok disciplinárne opatrenie.
V stretnutiach MO dospelých je domáci FK povinný zabezpečiť na stretnutie kvalifikovaného
zdravotníka, ktorý podpíše Zápis o stretnutí. Zároveň R a D stretnutia je povinný vykonať kontrolu
jeho účasti.
f) Súčasťou výstroja musia byť u každého hráča aj chrániče holenných kostí. Hráč, ktorý túto povinnosť
nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry. Rozhodcovia sú povinní dodržiavanie tohto
ustanovenia kontrolovať.
g) ŠTK povoľuje v družstve v jednom stretnutí štart 5 zahraničných hráčov. Do uvedeného počtu sa však
nezaratávajú hráči, ktorí majú príslušnosť štátu, ktorý je riadnym členom EU.
h) FK po obdržaní 5, resp. 9, resp. 12 ŽK u hráča nezasiela registračný preukaz na ObFZ.
-napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom súťažnom ročníku. Pri
prestupe, resp. hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného FK toho istého stupňa súťaže
sa dovtedy obdržaný počet ŽK prenáša.
-FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŽK podľa zápisu o stretnutí potvrdenom kapitánom
družstva

i)

j)

k)

l)
m)
m)
n)
o)
p)
q)
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-hráč má po obdržaní 5.(1) resp 9. .(1), resp. 12–ej(1) ŽK automaticky zastavenú činnosť na príslušný
počet stretnutí uvedený v zátvorke. V prípade, že FK neuhradí prejednávací poplatok na DK, toto
nemá vplyv na ďalšie zastavenie činnosti hráča. Neuhradenie prejednávacieho poplatku po ŽK má
vplyv len na ďalší disciplinárny postih FK.
Pri vylúčení hráča, resp. po príkaze DZ na odobratie RP, rozhodca hráčovi neodoberie RP, len uvedie
v zápise o stretnutí na 1. strane v kolónke napomínaní a vylúčení hráči okolnosti priestupku hráča,
ktoré nechá potvrdiť kapitánom družstva. Hráč má automaticky zastavenú činnosť. Disciplinárna
komisia bude prípad prerokúvať po zaslaní návrhu trestu, príp. osobnej účasti a uhradenia príslušného
poplatku FK, a na základe zápisu o stretnutí rozhodcu a správy delegáta o stretnutí. Výsledok svojho
rozhodnutia oznámi DK futbalovému klubu osobne alebo písomnou formou v úradnej správe. Pri
inzultácii R hráčom alebo funkcionárom rozhodca RP neodoberá. Pri inzultácií rozhodcov sa na
najbližšie zasadnutie vo štvrtok povinne dostavia: rozhodcovia, DZ, kapitáni a vedúci oboch
družstiev, a ďalší hráči a funkcionári, ktorí mali podiel na inzultácií.
Ak je stretnutie predčasne ukončené z dôvodu inzultácie R alebo AR, oznámi R dôvod jeho ukončenia
za prítomnosti DZ, kapitánov (u mládeže aj vedúcich) družstiev v kabíne rozhodcov. DZ, R a AR to
podrobne uvedú vo svojich správach a sú povinní ich odoslať najneskôr do 24 hod riadiacemu orgánu
a oznámiť zainteresovaným povinnosť zúčastniť sa najbližšieho zasadnutia DK ObFZ.
Ak bol v stretnutí R alebo AR či DZ inzultovaný, ale R stretnutie z toho dôvodu neukončil, musí R
ešte na hracej ploche túto skutočnosť oznámiť obidvom kapitánom. Po stretnutí platí zásada
oznámenia inzultácie v zmysle postupu v bode „h“ s podrobným popisom DZ, R, v zápise o stretnutí
a správe DZ. Asistenti sú povinní zaslať riadiacemu zväzu svoje stanoviská k uvedeným
skutočnostiam.
FK, ktorým boli uložené pokuty za disciplinárne previnenia, sú povinné zaslať doklad o ich zaplatení
do 15 dní na DK. V prípade nesplnenia tejto povinnosti DK prijme ďalšie opatrenia v zmysle DP.
ŠTK povoľuje predaj piva bez obmedzenia stupňa, ale len v papierových pohároch. Predaj alkoholu je
zakázaný. V prípade porušenia tohto zákazu budú voči previnilcom vyvodené disciplinárne dôsledky.
FK všetkých stupňov súťaží sú povinné vyznačiť priestor dovoleného pohybu trénera, t.j. 1 meter po
stranách lavičky náhradníkov a 1 meter od postrannej čiary.
Ak bol tréner, vedúci družstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môže zdržovať počas stretnutia na
lavičke náhradníkov, vykázaný rozhodcom mimo hraciu plochu, má okamžite zákaz výkonu funkcie
počas stretnutia až do prijatia záveru disciplinárnej komisie.
V zmysle SP, čl. 31, bod „b“ sú družstvá dospelých štartujúcich v súťažiach ObFZ povinné mať
mládežnicke družstvá zaradené v riadnych dlhodobých súťažiach.
Na základe schválenia Konferencie ObFZ Vranov n/T a VV ObFZ ŠTK nezaradí do príslušnej súťaže
družstvá všetkých kategórií, ktoré v priebehu nasledujúceho súťažného ročníka nastúpia do stretnutia
v neúplnom počte, a ich najmenej 2 stretnutia budú skontumované z dôvodu poklesu hráčov pod 7.
V prípade, že v priebehu súťažného ročníka FK odhlási družstvo mládeže, alebo toto družstvo bude zo
súťaže vylúčené z dôvodov neúčasti na stretnutiach a podmienka z bodu „o“ takto nebude splnená,
bude družstvo dospelých príslušného FK súčasne s odhlásením družstva mládeže automatický
vylúčené zo súťaží ObFZ !!!

12. Konfrontácia hráčov
a) V súťažiach mládeže aj dospelých je konfrontácia povinná pred stretnutím. Kontrolu
totožnosti
vykonávajú spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca poskytol všetky skontrolované registračné
preukazy, a to tak, že kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho
družstva a po ich kontrole preberá od kontrolujúceho kapitána súpera registračné preukazy už
skontrolovaných hráčov. U mládeže ju vykonávajú kapitáni družstiev za účasti svojich vedúcich, ktorí
majú právo opýtať sa jednotlivých hráčov na rôzne osobné údaje. Výsledok kontroly totožnosti
oznámia kapitáni (vedúci družstiev mládeže) rozhodcovi. Po vykonaní kontroly totožnosti vrátia
registračné preukazy rozhodcovi.
b) Konfrontácia v kategórii dospelých sa riadi čl. 66 SP a týmto dodatkom – v prípade neuznania
totožnosti niektorého hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev), kapitán uvedie
námietku proti štartu hráča (hráčov) na vykonanie kontroly totožnosti podľa registračných preukazov a
OP, pasov, resp. preukazu poistenca. Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, že skonfrontuje
fotografiu hráča na RP s platným občianskym preukazom hráča, voči ktorého totožnosti bolo
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namietané. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že RP zodpovedá totožnosti
hráča s porovnaním s OP, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a na zadnej strane zápisu popíše dôvod
svojho rozhodnutia. Ak je pri konfrontácií vznesená námietka voči totožnosti hráča, je tento hráč
povinný sa dvakrát podpísať na zadnú stranu Zápisu o stretnutí. Odmietnutie (nepodrobenie) sa
kontrole totožnosti má za následok, že hráč(i) nemôže v stretnutí nastúpiť, rozhodca ho nesmie
pripustiť k hre a tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v zápise o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej
prestávke (v priebehu 2. polčasu), hráč je v zmysle pravidiel futbalu vylúčený z hry. Za uskutočnenie
kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva.
c) V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, neuznania totožnosti hráča
rozhodcom, musí sa na najbližšie zasadnutie ŠTK dostaviť R, DZ, kapitáni a vedúci obidvoch
družstiev a hráč (hráči), proti ktorým bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka resp. záznam
rozhodcu. V prípade, že sa hráč, voči ktorému bola námietka vznesená, hry nezúčastní, nemusí sa hráč
zúčastniť na konfrontácií na ŠTK na najbližšom zasadnutí. V prípade, že sa stránka, voči ktorej bola
vznesená námietka riadnym námietkovým konaním jednania ŠTK nezúčastni, ŠTK námietku posúdi
sama a voči stránke vyvodí príslušné dôsledky (hracie či disciplinárne.)
e) 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 do Zápisu o stretnutí
ohľadne totožnosti hráča. Rozhodca nemôže vykonať kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráča resp.
družstva alebo náhradníka opakovane, v rôznom čase.
f) Ak ŠTK potvrdí neoprávnený štart hráča, bude trénerovi družstva, ktorý umožnil neoprávnený štart
hráča, odobraná licencia.
13. Zoznam hráčov
a) FK zašlú riadiacemu orgánu do začiatku súťažného ročníka zoznam družstva s uvedením dátumu
narodenia a čísla RP. Súčasťou zoznamu musí byť fotokópia trénerského preukazu a licencie, ktorá
podlieha schváleniu TMK ObFZ v zmysle článku „14“.
Zoznam družstva sa predkladá v zmysle SP čl. 37 bod 4 . Zoznam musí byť potvrdený príslušným
lekárom. Pri nahlásení zmeny alebo doplnení zoznamu hráčov v priebehu súťažného ročníka sa
postupuje takto:
- pri nastúpení nového hráča, ktorý nie je v zozname, požiada FK rozhodcu, aby v zápise o
stretnutí výrazným spôsobom uviedol meno a priezvisko tohto hráča, číslo RP a dátum
narodenia s vyznačením – „nový hráč na zozname družstva“.
- nenahlásenie zmeny (nového hráča) do zoznamu hráčov má za následok disciplinárny postih.
Telefonické nahlásenie sa neberie do úvahy.
b) FK hrajúce v súťažiach ObFZ ako B družstvo, musia riadiacemu orgánu ako aj rozhodcovi pred
stretnutím predložiť zoznam A družstva.
- hráči, ktorí sú uvedení na súpiske, môžu hrať v majstrovských stretnutiach za to družstvo klubu, na
ktorého súpiske sú uvedení. V„B“družstve klubu môžu štartovať v majstrovskom stretnutí maximálne
3 hráči uvedení na súpiske „A“, pod poradovými číslami 1 – 13, a ktorí za „A“, príp. „B“ družstvo
v príslušnej vekovej kategórií a v príslušnej časti súťažného ročníka (jeseň, jar) neštartovali vo viac
ako 7 majstrovských stretnutiach bez ohľadu na poradové číslo na súpiske pre príslušnú časť
súťažného ročníka. Za štart v majstrovskom stretnutí sa považuje akýkoľvek jeho časový úsek.
- hráči uvedení na súpiske „A“, príp. „B“ družstva pod poradovými číslami 14 a vyššie môžu za „B“,
družstvo štartovať bez obmedzenia počtu.
- hráči klubu, ktorí nie sú uvedení na súpiske a sú riadne registrovaní, môžu nastúpiť kedykoľvek za
všetky družstvá klubu v príslušnej kategórií.
14. Kvalifikácia trénerov
Pre súťaže riadené ObFZ platia nasledovné ustanovenia, ktoré sú FK povinné bezpodmienečne
dodržať.
Požadovaná kvalifikácia trénerov a pôsobnosť trénerských licencií
Kategória seniorov
Hlavný tréner - minimálne držiteľ:
tréner IV. triedy/ licencia „C“
Kategória dorast a žiakov
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Hlavný tréner - minimálne držiteľ:
tréner IV. kvalifikačného stupňa/ licencia „C“
15. Povinnosti FK pri predkladaní súpisiek
a) Pred stretnutím predkladá vedúci družstva spolu s registračnými preukazmi aj kópiu platnej
licencie trénera, ktorý je na zadnej strane zápisu menovite uvedený a jeho meno a
priezvisko je rovnaké, ako na potvrdenej súpiske.
b) Pokiaľ dôjde ku zmene trénera, je FK povinný túto zmenu ihneď nahlásiť na TMK ObFZ,
ktorá zaznamená túto zmenu na súpiske, ktorú má k dispozícií ŠTK ObFZ.
c) Družstvo, ktoré nebude mať na stretnutí kvalifikovaného trénera, podlieha disciplinárnemu
konaniu.
16. Systém súťaží
Podľa platného súťažného poriadku sa hrá systémom každý s každým dvojkolovo, resp. štvorkolovo
podľa rozpisu súťaží.
17. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie
ObFZ doplňuje s platnosťou pre Okresné futbalové súťaže čl. 100 SP nasledovnými zásadami:
a) Ak sa majstrovské stretnutie vôbec neuskutoční v stanovenom termíne z viny niektorého FK, klub,
ktorý sa neprevinil zašle do 3 dní ŠTK a súperovi písomné stanovisko (doporučene), či súhlasí
s odohratím stretnutia v náhradnom termíne najneskôr do 14 dní. Ak bude stanovisko kladné, bude
ŠTK oprávnená prihliadnuť na túto skutočnosť pri riešení prípadu. Keď ŠTK takéto stanovisko
nedostane, resp. bude toto stanovisko záporné, bude riešiť prípad podľa platných odsekov čl. 100 SP
a bodu 7 h tohto Rozpisu.
b) Ak sa stretnutie neuskutoční resp. nemôže byť dohrané z vyššej moci je povinnosťou účastníkov
dohodnúť sa na novom termíne stretnutia, ktoré musí byť odohrané najneskôr do 14 dní a túto dohodu
uviesť v Zápise o stretnutí. V prípade, že k dohode nedôjde, nový termín určí ŠTK. Ak k takému
prípadu dôjde v 3 záverečných kolách sú, kluby povinné stretnutie odohrať do nasledujúcej stredy po
neodohratom resp. nedohratom stretnutí na základe vzájomnej dohody.
c) Ak na majstrovské stretnutie nastúpi jeden zo súperov zavinene po čakacej dobe alebo prekročí
polčasovú prestávku a stretnutie sa napriek tomu odohrá, je ŠTK oprávnená uznať výsledok
dosiahnutý na ihrisku za predpokladu, že FK, ktorý sa neprevinil, nepodal námietky podľa pokynov
čl. 118 až 125 SP.
18. Zásady pre zmeny termínov
Zmeny termínov uvedených v termínovej listine sa môžu vykonať len na základe riadne zdôvodnenie
zdôvodnenej žiadosti a dodržania zásad:
a) Stretnutia sa zásadne predohrávajú, pokiaľ ŠTK nerozhodne ináč.
b) V prípade, že z dôvodu krajne nepriaznivých poveternostných podmienok (prietrž mračien a pod.) sa
v posledných 3 kolách stretnutie neodohrá, družstvá sú povinné odohrať toto stretnutie ihneď do
nasledujúcej stredy na základe vzájomnej dohody termínu.
c) Usporiadajúci FK požiada ŠTK písomne doporučenou poštou o zmenu termínu (hracieho času)
najneskôr do 21 dní pred stretnutím a doklad o zaplatení príslušného poplatku. Deň odoslania a deň
stretnutia sa do lehoty nazapočítavajú. Zmeny termínu takým spôsobom sú možné len na dni
pracovného pokoja a súper je povinný zmenu akceptovať po predchádzajúcom súhlase ŠTK. Na
základe vzájomnej dohody je lehota pre zmeny termínov 10 dní. Nedodržaním stanovenej lehoty ŠTK
žiadosť zamietne.
d) FK, ktorých minimálne 3 hráči sú nominovaní do výberu ObFZ, majú v prípade požiadania právo na
zmenu termínu stretnutia. Pri uplatnení takejto požiadavky zo strany klubu, tento nie je povinný
uhradiť poplatok za žiadosť o zmenu termínu.
19. Vybavenosť futbalových štadiónov
V zmysle rozhodnutia Výkonného výboru ObFZ bola prijatá zásada minimálneho vybavenia
štadiónov nasledovne:
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a) Sociálna budova: zásadne murovaná budova s minimálne štyrmi (dve na predzápas) šatňami pre
družstvá, šatňou rozhodcov. Vybavenie počitáčovou technikou /PC,tlačiareň/ a internetovým
pripojením.
b) Hracia plocha: upravovaná trávnatá plocha, rovný povrch a pomocná hracia plocha, napr. aj vo
vedľajšej obci, ale schválená ŠTK ObFZ.
c) Rozmery: šírka – 60 až 68 m, dĺžka – 100 až 105 m.
d) Oplotenie hracej plochy: minimálne dvojitá trubková bariéra
e) Priestor odchodu hráčov a rozhodcov z hracej plochy: musí byť zabezpečený tak, aby
v žiadnom prípade nebol možný kontakt odchádzajúcich hráčov a rozhodcov s divákmi, t.z.
odchod musí byť zabezpečený plnou bariérou.
f) Šatňa rozhodcov: jej plocha musí byť minimálne 6 m², obsahuje stôl, min. 4 stoličky, príslušný
počet vešiakov na zavesenie šatstva rozhodcov a DZ. Šatňa rozhodcov musí byť vybavená
samostatným sprchovacím kútom, resp. umývadlom s teplou a studenou vodou na umytie.
g) Šatne družstiev: šatne družstiev musia byť dostatočne priestranné, čisté, bez plesní, so
samostatnými sprchami s teplou a studenou vodou na umytie po stretnutí. Podlaha sprchy musí
byť opatrená z hygienických dôvodov plastovými roštami.
h) sociálne zariadenie pre divákov – muži + ženy
i) vyhradiť dve miesta pre invalidov – podľa potreby
Spoločné ustanovenia:
1. Usporiadateľ stretnutia ( v zmysle vyžrebovania domáci FK) zodpovedá za bezpečnosť dopravného
prostriedku družstva hostí (zvyčajne autobus, prípadne za ich osobné autá), pre ktorý vyhradí pred
štadiónom vymedzený priestor, v zmysle čl.44 SP.
2. Usporiadateľ stretnutia v zmysle bodu 1 je povinný zabezpečiť priestor pre dopravné prostriedky
delegovaných osôb a rozhodcov a v takomto priestore plne zodpovedá za prípadné škody spôsobené
na týchto dopravných prostriedkoch v zmysle platných ustanovení súťažného poriadku, v zmysle
čl.44 SP.
3. Usporiadatelia stretnutia sú povinne označení farebnými rozlišovačkami, resp. vestami s viditeľnými
číslami. Hlavný usporiadateľ vyhotoví písomný zoznam usporiadateľov s pridelenými číslami a pred
stretnutím ho odovzdá delegátovi stretnutia.
20. Medzinárodný styk
FK riadené ObFZ sú povinné nahlásiť ŠTK medzinárodný styk pre evidenciu a delegovanie
rozhodcov na tieto stretnutia komisiou rozhodcov. Inak je tento styk plne v kompetencií FK. Pritom
nesmie byť narušený priebeh majstrovských súťaží. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za
následok disciplinárne, resp. hracie dôsledky.
21. Povinnosť usporiadajúceho klubu
Usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov, funkcionárov,
rozhodcov a delegáta v šatniach. Ďalej zaistiť bezpečnosť ich dopravných prostriedkov parkujúcich na
určenom mieste v areáli. Za spôsobené škody zodpovedá usporiadajúci FK. Peniaze, klenoty a iné
cennosti sú povinní vyššie uvedení odovzdať do úschovy hlavnému usporiadateľovi.
22. Postup a zostup v súťažnom ročníku 2014-2015
Kritéria postupov a zostupov:
Ak majú po odohranej súťaží dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o
postupujúcom alebo vypadávajúcom:
a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí
b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí
c) vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach
Ak sú tieto kritéria rovnaké, zohrajú družstvá kvalifikáciu jednokolovo na neutrálnom ihrisku.
Na určenie priebežného poradia, resp. v prípadoch, kde sa nerozhoduje o postupe platí čl. 26 SP.
Poradie družstiev sa v priebehu súťaže (a aj v prípade, že sa nerozhoduje o postupe a zostupe) určí na
základe počtu získaných bodov zo všetkých odohraných stretnutí. V prípade rovnosti bodov sa
priebežné poradie určí nasledovne:
a) z gólového rozdielu zo všetkých odohraných stretnutí
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b) z vyššieho počtu strelených gólov zo všetkých odohraných stretnutí
c) z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach
d) z vyššieho počtu remíz na súperových ihriskách
Súťaže dospelých:
1. Ak družstvo, víťaz odmietne účasť v 5. lige, resp. nesplní podmienky stanovené pre účasť v súťaží,
má právo prihlásiť sa do súťaže 5.L družstvo umiestnené na 2 – 3 mieste.
2.
V súťažiach mládeže, po skončení ročníka 2014/2015 sa rozhodnú o „Majstrovi okresu „ pre
kategóriu dorast a kategóriu žiakov finálové stretnutie na neutrálnej pôde.
2. Vo všetkých súťažiach od dospelých až po žiakov majú právo postup do vyššej súťaže vždy družstvá
umiestnené na 1. mieste po skončení súťažného ročníka.
3. V prípade účastí viac jako 16 družstiev v súťaží dospelých pre súťažný ročník 2015/2016
o organizácii súťaží rozhodne na návrh ŠTK, VV ObFZ
23.

Rozhodcovia a delegáti zväzu
Rozhodcov a delegátov deleguje na stretnutia ObFZ. Spravodaje a oznamy, ktorými informuje ObFZ
o obsadení, sú určené len pre rozhodcov a delegátov. ObFZ si vyhradzuje právo voľby oznámenia
delegácie na stretnutia.
Rozhodcovia a delegáti sú povinní doručiť zápis zo stretnutia na sekretariát ObFZ v prvý pracovný deň
po stretnutí 1
Delegáti v súťažiach ObFZ môžu zasielať správy elektronickou poštou, a to najneskôr do utorka do 10,00
hod. na adresu obfzvranov@mail.t-com.sk, v priebehu a po skončení stretnutia je DZ povinný vyplniť
tlačivo Hlásenie o nedostatkoch, a podpísané zainteresovanými zaslať,alebo doporučiť spolu s vyplneným
tlačivom „Fair- play“ na sekretariát ObFZ v prvý pracovný deň
Rozhodcovia, ktorí aktívne hrajú v súťažiach riadených ObFZ, nesmú hrať v súťaži, v ktorej sú zaradení
ako R . Ak je R potrestaný DK VsFZ ako hráč (aj v prípade trestu za 5.ŽK, 9.ŽK prípadne 12.ŽK),
nesmie v čase trestu rozhodovať žiadne stretnutia.
Poplatok R a DZ za ospravedlnenie v termíne kratšom ako 15 dní pred stretnutím je 3 €.
24. Súťaž FAIR-PLAY
Aj v súťažnom ročníku 2014-2015 je vyhlásená súťaž FAIR-PLAY pre dospelých. Túto súťaž
vyhodnocujú delegáti zväzu podľa ďalej uvedených kritérií. Po Skončení súťažného ročníka budú prví
traja odmenení finančnou odmenou v hodnote –
1. miesto – 150 €, 2. miesto – 100 €, 3. miesto – 50 €.
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 kritéria prevzaté aj pre slovenské súťaže.
Kritéria:
1. Červené a žlté karty
Odpočet sa robí z maximálneho počtu 10:
žltá karta -1 bod
červená karta - -3 body
Ak hráč bol napomínaný žltou kartou a neskoršie obdržal 2. ŽK a v dôsledku toho aj 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.
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
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2.

3.

4.

5.

- naťahovanie času
-taktika založená na defenzíve, rozbíjanie hry
-simulovanie a pod.
Pozitívnosť je spojená s gólovými šancami a docielenými gólmi.
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 chovanie, napr. pomoc pri zranení a pod..
Bežné správanie bez výrazných negatív a pozitív nemôže byť ohodnotené 5 bodmi.
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 chovanie.
Bežné chovanie bez výrazných negatívnych a pozitívnych prípadov nemôže byť ohodnotené 5
bodmi.
Správanie 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 nej.
Správanie bez mimoriadnych negatívnych a pozitívnych aspektov nemôže byť hodnotené 5
bodmi.
Chovanie obecenstva
Maximum 5 bodov
Publikum tvorí dôležitú kulisu pre futbal. Podpora zo strany fanúšikov je žiadúca. 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 športovej 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, maxim. počet bodov je 35.
Do poznámky sa uvedú výrazné individuálne prípady fair-play hráčov voči súperovi, rozhodcovi,
obecenstvu a pod. V prípade obzvlášť nešportového správania sa je možné správanie predstaviteľov klubu
a obecenstva (v bodoe 5 ) hodnotiť mínusovou hodnotou najviac (-3 body). Ak príde zo strany FK, jeho
hráčov, funkcionárov, resp. divákov k naplneniu skutočnosti v čl. 100 /písm. d/ SP, bude FK z tejto
súťaže vylúčený.
26. Tituly a ceny
Víťaz každej súťažnej skupiny v súťažnom ročníku 2014-2015 získa titul víťaza príslušnej skupiny a
dostane pohár ObFZ.
27. Súťaž najlepších strelcov :
MUŽI : Súťaž „Vranovských noviniek.“
Cenu pre najlepšieho strelca venuje a sponzorom súťaže o najlepšieho strelca je redakcia
Vranovské novinky.
DORAST skupina dvojičky „ A“ : Súťaž Vranovské Spektrum.
DORAST skupina sólo
„ B“ : Súťaž Vranovské Spektrum.
Ceny pre túto kategóriu, (samotatne hodnotené) venuje a sponzorom súťaže je redakcia
Vranovské Spektrum.
ŽIACI skupiny dvojičky
„ A“ : Súťaž ObFZ
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ŽIACI skupina sólo
„ B“ : Súťaž ObFZ
Ceny pre túto kategóriu (samostatne hodnotené) venuje a sponzorom súťaže je ObFZ.
28. Zasadnutia odborných komisií
Zasadnutia odborných komisií ObFZ sa budú konať takto:
- ŠTK ObFZ každu stredu o 15,00 hod.
- KR ObFZ každý štvrtok o 16,30 hod.
- DK ObFZ každý štvrtok o 16,30 hod.
Úradné správy ObFZ, rozhodnutia odborných komisií a delegácie R a DZ budú uverejňované na
webovej stránke ObFZ v okresmej tlači Vranovské Spektrum a Vranovské noviny.
29.Záverečné ustanovenie
Tento Rozpis schválil VV ObFZ vo Vranove n/T.dňa 05.06.2014
Rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného súťažného poriadku, a je záväzný tak pre riadiaci zväz – jeho
komisie jako aj futbalové kluby v súťažiach. Výklad k tomuto rozpisu prislúcha ObFZ.

Pavol Katriňák v.r.
predseda ŠTK ObFZ

Peter Goga , v.r.
predseda ObFZ
Miroslav Kužma v.r
sekretár ObFZ
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