ROZPIS
futbalových súťaží Oblastného futbalového zväzu
Žiar nad Hronom v súťažnom ročníku 2014/2015

Určené :
‐ futbalovým klubom
‐ členom Výkonného výboru
‐ rozhodcom a delegátom zväzu

Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom
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Adresy zväzových orgánov
Oblastný futbalový zväz
Ul. Tajovského 4
965 01 Žiar nad Hronom


sekretár:
mobil
fax:

e‐mail:
web stránka:
Bankové spojenie:
VÚB Žiar nad Hronom
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Marián Šedivec

045/6725809
0905 713 601
045/6725809

obfz@stonline.sk
www.obfzzh.sk

12837422/0200
2480469359/0200

(platby za R a DZ)

14224828
2020945915

Stredoslovenský futbalový zväz
Ul. Partizánska cesta 93
975 84 Banská Bystrica



vedúci sekretár:
mobil
sekretár:

Mgr. Ladislav Matejka
Slavomír Baláž

048/4148913
0915 827 656
048/4142254

Bankové spojenie :
Slovenská sporiteľňa krajská pobočka Banská Bystrica
číslo účtu :
0050192944/0900
e‐mail:
futbal@ssfz.sk,
mladezssfz@gmail.com
web stránka:
www.ssfz.sk
Slovenský futbalový zväz
Ul. Trnavská 100/II
821 01 Bratislava





prezident:
Ján Kováčik
generálny sekretár: Jozef Kliment
matrika:
Peter Holek
fax:

Bankové spojenie:
ČSOB Bratislava
číslo účtu :
e‐mail:
web stránka:

02/48206002
02/48206002
02/48206021
02/48206098

2621273/7500
office@futbalsfz.sk
www.futbalsfz.sk
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Výkonný výbor ObFZ
1. Ján Matonok

predseda ObFZ

Žarnovická Huta 91

0944 100 010

2. Ing. Jozef Macejko

podpredseda ObFZ

Ladomerská Vieska 249

0903 528 044

3. Pavel Vanko

predseda ŠTK

Hutníkov 303/9, Žiar n/Hr.

0907 609 846

4. RSDr. Ivan Dolinský predseda TK

Š. Moysesa 53/14, Žiar n/Hr.

0908 964 112

5. Jozef Oslanec

predseda KR (v zast.)

Vyhne 415

0905 248 433

6. Ján Hromádka

predseda DK (v zast.)

Vyhne 440

0918 037 670

7. Eva Hromádková

predseda OK

Vajanského 11, Lutila

0907 858 277, 045 639 32 60

8. Martin Fungáč

predseda RK (v zast.)

Sládkovičova 34/44, Žiar n/Hr. 0911 572 226

9. Marian Šedivec

sekretár ObFZ

Kľakovská 22/3, Žarnovica

0905 713 601, 045/672 58 09

10. Tomáš Gemza

správca ISSF

Hutníkov 303/9, Žiar n/Hr.

0905 741 144

Ďalší predsedovia OK:

Zasadnutia Oblastného futbalového zväzu Žiar nad Hronom sa konajú vždy v stredu od 15,00
hod (ŠTK, DK, KR) na sekretariáte zväzu. Zasadnutia sú počas celej súťaže (jeseň – jar) a tri týždne pred a tri
týždne po skončení sezóny ‐ majstrovských súťaží.
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Pracovná doba na sekretariáte futbalového zväzu je denne od 8,00 hod. do 15,30 hod.
Odporúčame však overiť si telefonicky prítomnosť sekretára na pracovisku, ktorý môže byť poverený
inými úlohami, mimo sekretariátu.
Prípadnú donesenú poštu za neprítomnosti sekretára je možné vložiť do poštovej schránky
sekretariátu.
Doporučujeme vybavovať administratívne veci u sekretára okrem stredy popoludní, kedy zasadajú
všetky OK ObFZ.
Platenie rôznych poplatkov (DK, ŠTK, KR, MaK) sa uskutočňuje úhradou mesačnej zbernej faktúry
( prevodom z účtu na účet ). Doporučenou poštou musia byť zaslané všetky námietky a odvolania.
Takúto poštu nie je možné odovzdať do poštovej schránky, ani na sekretariát osobne.
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
I. Štruktúra a riadenie súťaží
Oblastný futbalový zväz so sídlom v Žiari nad Hronom riadi prostredníctvom
svojich komisií:
Športovo‐technická komisia (ŠTK)
a) kategória dospelých
I. trieda
1 skupina
II. trieda „SEVER“
1 skupina
II. trieda „JUH“
1 skupina

14 účastníkov
12 účastníkov a menej
12 účastníkov a menej

b) kategória dorastu a žiakov
malý futbal
2 skupiny
prípravky
1 skupina

14 účastníkov a menej
12 účastníkov a menej

Prípadné úpravy a zmeny súťaží v nasledujúcom ročníku budú vykonané v súlade
čl. 16 SP.

s

II. Miesta stretnutí
Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na prvom mieste.

III. Účastníci súťaží
Účastníkmi súťaží sú futbalové kluby (FK z okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica
a Žarnovica), ako sú uvedené vo vyžrebovaní.

IV. Hracie dni a hracie časy
1.
‐
‐
‐

Hracie dni:
nedeľa
sobota
štvrtok

2.
‐
‐
‐
‐

Hracie časy:
dospelí a dorast
žiaci
malý futbal
prípravka

3.
4.

začiatky stretnutí dospelých sú podľa Rozpisu súťaže.
začiatok dorasteneckých stretnutí je stanovený 150 minút pred začiatkom UHČ
dospelých.

– hrací deň pre dospelých
– hrací deň pre žiacke súťaže
– hrací deň pre prípravky

2 x 45 min.
2 x 35 min.
2 x 35 min.
2 x 20 min.
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5.

6.

7.

začiatok stretnutia žiackych súťaží je stanovený na sobotu v ÚHČ dospelých, malý futbal
v sobotu o 10:00 hod., prípravky vo štvrtok o 15:00 hod., predzápas 120 min. pred ÚHČ
dospelých
jesenná časť súťažného ročníka 2014/2015 začne 2. a 3. augusta 2014. Jarná časť sa
začne 21. a 22. marca 2015. Presné termíny sú zakotvené v časti tohto Rozpisu –
žrebovanie MFZ.
schválené výnimky hracích dní a hracích časov, ktoré sú uvedené vo vylosovaní, platia
celý
súťažný ročník, až do odvolania.

V. Zásady pre zmeny termínov
(hodina, dátum a miesto stretnutia)
Stretnutia sa zásadne predohrávajú!
1.

Usporiadajúci klub, ktorý podľa vylosovania má hrať MFS na domácom ihrisku,
môže požiadať ŠTK alebo KM o zmenu termínu zápasu 21 dní pred stretnutím, čo je povinný
dať na vedomie súperovi. FK je povinný spolu so žiadosťou o zmenu konania MFS zaslať na ŠTK
alebo KM i fotokópiu podacieho lístka, ktorým žiadosť dal na vedomie súperovi. Deň odoslania
a deň stretnutia sa do lehoty započítavajú. Ak chce o zmenu termínu stretnutia požiadať
hosťujúce družstvo musí mať k tomu súhlas domáceho družstva. Za dodržania uvedených
podmienok riadiaca komisia predložený návrh akceptuje.

Zmena termínu uskutočnená takýmto spôsobom je možná len na dni pracovného pokoja
a súper je povinný zmenu akceptovať.
2.

3.

4.

5.

6.

Ak FK nedodrží lehotu 21 dní na zmenu termínu stretnutia, môže požiadať o iný termín
stretnutia na základe písomnej dohody potvrdenej 2 zodpovednými zástupcami oboch FK a jej
predložením ŠTK najneskôr 10 dní pred stretnutím. Poplatok ( mládež vo výške 5,‐ €, dospelí
10,‐ € ) bude súčasťou mesačnej zbernej faktúry.
Ak je písomná dohoda predložená v termíne kratšom ako 10 dní pred stretnutím, je poplatok
stanovený vo výške 10,‐ € ( súčasť mesačnej zbernej faktúry ). Dohodu v tomto prípade musí
schváliť riadiaca komisia, ktorá písomne upovedomí zainteresované FK, rozhodcov a DZ. Ak nie
je súhlas riadiacej komisie, dohoda klubov je neplatná a stretnutie sa musí odohrať
v pôvodnom termíne. Dohody pre zmeny termínov sa riadiacej komisii predkladajú v dvoch
vyhotoveniach a nedodržaním hore uvedených ustanovení sa FK vystavujú trestu v zmysle čl.
100 ‐ 102 SP.
Riadiaci orgán (ŠTK,) je oprávnený určiť aj iné termíny resp. hracie časy
v
odôvodnených prípadoch, v záujme vyšších spoločenských, športových resp. náboženských
záujmov.
ŠTK si vyhradzuje právo v záujme regulárnosti podľa čl. 58/3 SP zrušiť výnimky z hracích
dní a hracích časov v jednotlivých súťažiach na posledné 2 kolá. Vzájomnú dohodu oboch FK
akceptuje.
Zo zdravotných dôvodov môže klub požiadať o zmenu stretnutia v súlade so zákonom
(ochrana zdravia ľudí číslo 272/94 Zb.). Potvrdenie môže vydať len okresný hygienik.

VI. Predpis
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1.

MFZ sa hrajú podľa Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku a tohto Rozpisu.

2.

ObFZ bude svoje správy a delegačné listy zverejňovať na web stránke: www.obfzzh.sk
Dôležité operatívne správy budú FK, rozhodcom zasielané e – mailom, písomne, prípadne
telefonicky, v priebehu trvania majstrovskej súťaže, a sú pre nich záväzné.

VII. Štart hráčov
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

Hráči všetkých družstiev sa musia pred každým stretnutím preukázať rozhodcovi platným
registračným preukazom. Zároveň sú povinní nosiť so sebou preukaz poistenca.
V kategórii dospelých môžu štartovať hráči narodení pred 31.12.1995 (vrátane) a po dovŕšení
18. roku veku.
V kategórii dorastu hráči narodení od 1. 1.1996 do 31.12.1999 a po dovŕšení 14. roku veku.
V kategórii žiakov hráči narodení od 1.1.2000 a mladší po dovŕšení 10. roku veku
V kategórii prípraviek hráči narodení od 1.1.2004 a mladší po dovŕšení 6. roku veku.
Výnimky z uvedených kategórií a skupín sú povolené podľa čl. 113 SP a pre súťaže v rámci
ObFZ sa dopĺňajú nasledovne:
a/
hráč zo skupiny PRÍPRAVKY môže štartovať v kategórii žiakov po dovŕšení 9. roku
veku.
b/
hráč zo skupiny žiakov môže štartovať v kategórii dorastu po dovŕšení 13. roku veku
c/
hráč z kategórie dorastu môže štartovať v kategórii dospelých po dovŕšení 16. roku
veku
d/
pre štart hráča vo vyššej vekovej kategórii vo vyššie uvedených prípadoch a/ až c/, sú
FK podľa článku 113 SP povinné, pre každého hráča zvlášť, vyžiadať si písomný súhlas
rodičov s dátumom, príslušného telovýchovného lekára s dátumom a súhlas odbornej
komisie ObFZ s dátumom. Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej
vekovej kategórii nesie FK a príslušný tréner.
e/
Každý hráč, ktorý nastupuje na stretnutie za družstvo vyššej vekovej kategórie sa pred
stretnutím preukáže dokladom o povolení štartu vo vyššej vekovej kategórii.
V prípade, že hráč doklad nepredloží, rozhodca ho k stretnutiu nepripustí.
Pred každým MFS v súťažiach mládeže sa nariaďuje vykonať konfrontáciu hráčov podľa
článku 66 SP.
Striedanie hráčov v súťažiach riadených ObFZ všetkých vekových kategórií musí byť vykonané
pomocou obojstranne viditeľných číselných tabúľ, ktoré je povinný pre obe družstvá
zabezpečiť usporiadajúci FK. Počet striedajúcich hráčov:
a/
v kategórii dospelých a dorastu je povolené striedať 5 hráčov
b/
v kategórii žiakov je dovolené striedať 6 hráčov
v kategórií malý futbal a prípravky striedanie tzv. hokejovým spôsobom.
c/
Hráč môže nastúpiť v jednom dni len v jednom súťažnom stretnutí (výnimka súťaž prípraviek)
Na MFS musia hráči nastupovať v dresoch s viditeľnými číslami. Brankár musí mať farbu dresu
odlišnú od farby dresov ostatných hráčov i od úboru rozhodcu. Prednosť voľby dresov má
hosťujúce družstvo. Kapitán družstva musí byť označený na ľavom rukáve 5 cm širokou páskou
odlišnej od farby dresu. Kvôli identifikácii hráč, ktorý odstúpil z hry bez ohľadu
z
akého dôvodu, smie si dres vyzliecť až v šatni.
Súčasťou výstroja každého hráča musia byť chrániče holene oboch nôh, bez ktorých
nesmie rozhodca hráča pripustiť k hre.
Hráč, ktorý sa bez ospravedlnenia nezúčastnil nominácie výberu oblasti
v akejkoľvek kategórii má, až do rozhodnutia DK zákaz štartu v MFS. Nedodržanie tohto
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13.

14.
15.

ustanovenia sa považuje za neoprávnený štart a bude mať hracie a disciplinárne
dôsledky.
V čase pracovnej neschopnosti je hráč povinný predložiť FK doklad o PN a počas jej trvania má
hráč pozastavenú pretekársku činnosť. Za porušenie tohto ustanovenia sa trestá hráč
v zmysle DP.
Do Zápisu o stretnutí je možné dodatočne doplniť prítomného hráča (počas MFS), ktorého
pred vstupom na hraciu plochu skontroluje AR 1.
V družstvách žiakov môžu štartovať aj dievčatá narodené po 1.1.1999 a mladšie
po dovŕšení 10 roku veku.

VIII. Podmienky pre štart v súťažiach
riadených ObFZ Žiar nad Hronom
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

V stanovenom termíne (10 dní po ukončení súťažného ročníka) podať na sekretariát ObFZ
riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku do súťaží riadených ObFZ v súlade s pokynmi OK ObFZ
k vyplneniu prihlášky. Prílohou prihlášky je aj „prehlásenie“ o rešpektovaní príslušnosti a
rozhodnutí Rozhodcovského súdu SFZ, doklad o úhrade štartovného vkladu a dotazník o
pasportizácii ihrísk.
FK zaradený do I. triedy dospelých je povinný:
a/
podať prihlášku do súťaže najneskôr 10 dní po ukončení súťažného ročníka
b/
uhradiť štartovné vo výške 100,‐ € na účet ObFZ,
c/
mať aspoň jedno mládežnícke družstvo v pravidelnej súťaži (viď bod 6)
d/
mať dvoch aktívnych rozhodcov, resp. uhradiť zvýšené štartovné za
jedného rozhodcu o 90,‐ €
e/
mať kvalifikovaného zdravotníka, resp. lekára.
FK zaradený do II. triedy dospelých je povinný:
a/
podať prihlášku do súťaže najneskôr 10 dní po ukončení súťažného ročníka,
b/
uhradiť štartovné 95,‐ € na účet ObFZ,
c/
mať jedného aktívneho rozhodcu, resp. uhradiť zvýšené štartovné za rozhodcu
o 90,‐ €
d/
mať kvalifikovaného zdravotníka, resp. lekára.
Pod pojmom aktívny R sa rozumie R, ktorý je na nominačnej listine ObFZ, SsFZ resp. SFZ a
má platnú licenciu. KR ho uviedla v zozname R, ktorí môžu uzatvárať dohody s FK na
príslušný súťažný ročník. Uzatváranie dohôd treba vykonať v termíne do 31. 08. 2014.
Za družstvo mládeže sa považujú aj družstvá prípravky a malého futbalu, ktoré sú zaradené do
pravidelnej súťaži v rámci ObFZ .
FK zaradený do I. triedy dospelých v prípade nezaradenia mládežníckeho družstva do
pravidelnej súťaže uhradí na účet ObFZ zvýšené štartovné 500,‐ € , ktoré musí byť uhradené
do 31.8.2014.
V prípade odhlásenia, alebo vylúčenia družstva mládeže z MFZ v priebehu trvania súťažného
ročníka 2014/2015 bude FK postihnutý: sankciou 500,‐ €.
a/
v prípade, že FK, ktorého družstvo mládeže bolo vylúčené alebo odstúpilo zo
súťaže, zvíťazil v I. triede dospelých, ŠTK ObFZ ho neodporučí k postupu do súťaží
riadených ŠTK SsFZ B. Bystrica.
V prípade vyskytnutia sa baráže, si riadiaci orgán vyhradzuje právo v zmysle SP určiť miesto a
čas konania do 23. dní po skončení súťažného ročníka.
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IX. Súpisky – zoznamy
1.

2.

3.

4.

FK, ktoré majú v súťažiach dospelých, dorastu a žiakov viac ako jedno družstvo, predložia
riadiacej komisii v určenom termíne súpisku „A“ družstva (prvého družstva). Na súpiske “A“
družstva bude uvedených najmenej 13 hráčov. Za „B“ družstvo môžu v jednom dni nastúpiť 3
(traja) hráči zo súpisky „A“ družstva (uvedení na súpiske pod č.1‐13). Hráči uvedení na súpiske
pod poradovými číslami 14 a vyššie, môžu za „B“ družstvo štartovať bez obmedzenia. Hráči
uvedení na súpiske „A“ družstva pod č. 1‐13, môžu štartovať za „B“ družstvo 3 (traja)
v jednom zápase len vtedy , ak v príslušnej časti súťažného ročníka (jar, jeseň) neštartovali
vo viac ako 10 (desiatich) MFS za „ A“ družstvo. Za štart sa považuje akýkoľvek časový úsek. (čl.
37 ‐ 40 SP).
FK sú povinné nahrať súpisku – zoznam hráčov do systému ISSF.
Potvrdzovanie o zdravotnej spôsobilosti (potvrdenie zoznamu – súpisky) vykonáva:
a/
u dospelých praktický lekár,
b/
u dorastu dorastový lekár,
c/
u žiakov pediater.
Telovýchovný lekár môže vydať potvrdenie pre všetky kategórie.
Všetky „B“ družstvá musia povinne nosiť na MFS súpisku svojho „A“ družstva
Na súpiske pre jarnú časť súťaže musia byť uvedení hráči, ktorí v jesennej časti súťaže odohrali
10 a viac zápasov za „A“ družstvo, ak títo neprestúpili do iného FK.
Platnosť zoznamu je pre celý súťažný ročník 2014/2015, súpisky sa vyhotovujú zvlášť pre
jesennú a jarnú časť súťaže. Nepredloženie súpisiek v stanovenom termíne bude mať za
následok disciplinárny postih. Doplnenie hráča do zoznamu je potrebné vykonať pred
odohratím MFS v systéme ISSF. Ak to nie je možné, treba o doplnenie hráča požiadať
správcu ISSF ObFZ.

X. Tréneri
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Na súpisku uvedie FK meno trénera, s ktorým bola uzavretá trénerská zmluva resp. dohoda, s
uvedením dosiahnutej kvalifikácie.
Výmenu trénerov počas súťažného ročníka je potrebné oznámiť na ObFZ ‐ TK.
Na základe pozvania, sú FK povinné zabezpečiť účasť trénerov na aktívoch, seminároch a
doškoleniach, ako aj plniť požadované úlohy v súvislosti s reprezentáciou ObFZ.
Na základe nominácie hráča do výberu ObFZ všetkých vekových kategórií, sú FK povinné
zabezpečiť ich účasť. V prípade neospravedlnenej neúčasti sa vystavujú disciplinárnemu
pokračovaniu v zmysle DP.
ObFZ odporúča FK I. triedy dospelých, mať kvalifikovaného trénera licencie „C“. Akceptujeme
aj podané prihlášky na vyškolenie trénera. Tréner s kvalifikáciu musí byť evidovaný v systéme
ISSF.
Všetky priestupky FK a trénerov FK v oblasti trénerskej činnosti podliehajú disciplinárnemu
riešeniu.
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XI. Postup – zostup
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Víťaz I. triedy dospelých postúpi do V. ligy, skupina „C“ po doporučení, že spĺňa podmienky
stanovené ŠTK SsFZ Banská Bystrica.
Víťazi II. tried dospelých postupujú priamo do I. triedy dospelých za predpokladu, že spĺňajú
podmienky účastníka I. triedy, ak víťaz nemá záujem, resp. nespĺňa podmienky zaradenia,
postupuje družstvo, ktoré sa umiestnilo za družstvom postupujúcim, za predpokladu, že spĺňa
podmienky zaradenia ROZPISU čl. VIII/2/FN čl. 18./.
V I. triede dospelých musí sa vytvoriť miesto pre víťazov z II. tried skupiny SEVER a JUH a pre
vypadávajúce družstvá z V. ligy skupiny „C“ tak, aby v I. triede dospelých bolo zaradených 14
družstiev, resp. 16.
V II. triedach dospelých sa musí vytvoriť miesto pre vypadávajúce družstvá z I. triedy. Podľa
počtu prihlásených družstiev, VV ObFZ rozhodne o systéme súťaže v II. triede dospelých (1.
skupina, prípadne 2 skupiny).
Z I. triedy dorastu postupuje víťaz do V. ligy, skupiny „C“, po odporučení ObFZ, že spĺňa
podmienky stanovené KM SsFZ B. Bystrica. Z I. triedy starších žiakov postupuje víťaz do III. ligy
starších a mladších žiakov, ak splní podmienky stanovené KM SsFZ B.Bystrica.
Víťaz mladších žiakov, malého futbalu a prípraviek do vyššej súťaže nepostupuje a zo súťaže
nikto nezostupuje.
Ak bude mať po ukončení súťaže dve a viac družstiev rovnaký počet bodov o ich poradí bude
rozhodnuté podľa čl. 25 ods. 1a,b,c SP (vysvetlenie: a ‐ vyšší počet bodov zo vzájomných
stretnutí, b ‐ gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí, c ‐ vyšší počet gólov vstrelených na
ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach). Ak je aj toto rovnaké, zohrajú kvalifikáciu (podľa
rozpisu príslušnej súťaže).

XII. Systém súťaží
1.
2.
3.

Hrá sa systémom každý s každým dvojkolovo jeseň ‐ jar podľa vylosovania ,ktoré je súčasťou
tohto rozpisu.
Nie je prípustné odohrať obidve MFS tých istých FK len na jednom ihrisku týchto FK.
Nemajstrovské súťaže (malý futbal, prípravka) sa hrajú podľa rozpisu, ktorý je vydaný zvlášť
pre tieto súťaže.

XIII. Hodnotenie výsledkov
1.

2.

Základom hodnotenia výsledkov je zápis o stretnutí v systéme ISSF a správa DZ.
V prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu na MFS sa riadia družstvá podľa čl. 73 ‐ 75
SP.
Ak sa nedá zápis vyhotoviť v systéme ISSF je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť
vyhotovenie zápisu pôvodným spôsobom. Za zaslanie riadne vyplneného zápisu o stretnutí
pôvodným spôsobom, e – mailom na adresu správcu ISSF ObFZ Žiar nad Hronom do 24 hod.
po ukončení MFS, zodpovedá R MFS.
Za víťazstvo sa udeľujú 3 body, za remízu 1 bod vo všetkých vekových kategóriách.
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XIV. Rozhodcovia a delegáti
1.

2.
3.

4.
5.
6.

KR ObFZ deleguje R, AR prostredníctvom delegačných listov uverejnených na web stránke
ObFZ: www.obfzzh.sk. V mimoriadnych prípadoch e‐mailom alebo telefonicky. DZ podľa
potreby.
Delegovaní R sú povinní dostaviť sa na miesto stretnutia najneskôr 45.min pred ÚHČ
a absolvovať rozcvičku a kontrolu HP s jej vybavením.
R je povinný Zápis o stretnutí uzavrieť v systéme ISSF do 5 hod. od ukončenia stretnutia.
V prípade, že sa nedá Zápis o stretnutí uzavrieť v systéme ISSF, vyhotoviť Zápis o stretnutí
pôvodným spôsobom a najneskôr do 24 hod. ho zaslať e‐mailom na adresu správcu ISSF :
tomas.gemza@gmail.com Neuzavretím Zápisu o stretnutí v ISSF ( resp. zaslania zápisu
o stretnutí vyhotoveným pôvodným spôsobom na horeuvedenú adresu ) v stanovenom
termíne sa R vystavuje disciplinárnemu potrestaniu.
Seminár R sa vykoná v marci a fyzické previerky v máji. Na seminári v auguste pred začatím
nového súťažného ročníka predloží R lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
FK majú právo pred jesennou a jarnou časťou súťažného ročníka vetovať maximálne dvoch R.
Vetovanie musí byť podané písomne na KR a musí byť riadne zdôvodnené v zmysle FN.
R resp. DZ nemôže vykonávať funkciu predsedu, tajomníka, trénera a managera FK v tej
súťaži, kde pôsobí ako R ( platí pre súťaže dospelých ). Zároveň R nominačnej listiny ObFZ
nemôže byť aktívnym hráčom v súťažiach ObFZ.

Pokyny na evidenciu príslušnosti rozhodcov k futbalovým klubom
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dohody príslušnosti rozhodcov k FK sa uzatvárajú na celý súťažný ročník.
FK uzatvárajú dohody s rozhodcami, ktorí sú uvedení na nominačnej listine ObFZ Žiar nad
Hronom, SsFZ Banská Bystrica a SFZ.
Nominačná listina rozhodcov bude FK predložená po vylosovaní súťažného ročníka 2014/2015.
Dohodu FK s rozhodcami sú FK povinné predložiť KR ObFZ Žiar nad Hronom do 30. 9. 2014.
Predpísané tlačivo „Dohoda o príslušnosti R k FK“ bude uverejnená na internete na webovej
stránke ObFZ Žiar nad Hronom.
Podmienky na uzatvorenie dohody sú výhradne v kompetencii rozhodcu a FK.

XV. Ihriská
1.

Hracia plocha:
a/
MFS všetkých kategórií sa hrajú iba na ihriskách schválených ŠTK ObFZ, SsFZ
Banská Bystrica a SFZ,
b/
Stretnutia sa môžu odohrať aj na pomocných trávnatých plochách, ktoré sú
schválené ŠTK ObFZ, SsFZ, SFZ s podmienkou celoročného užívania. Užívanie hracích
plôch s iným povrchom schvaľuje ŠTK ObFZ. Ak FK vlastní v areáli štadióna dve hracie
plochy s rovnakým povrchom a sú schválené ŠTK, môže FK podľa vlastného
rozhodnutia celé súťažné obdobie odohrať na hociktorej z týchto plôch.
c/
FK, ktoré urobili akékoľvek zmeny, úpravy na ihriskách sú povinné písomne požiadať
ŠTK ObFZ o prekontrolovanie hracej plochy a jej opätovného schválenia.
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2.

3.
4.
a/
b/
c/

d/

Minimálna vybavenosť ihrísk:
a/
pre rozhodcov a DZ mať samostatnú miestnosť, ktorú je možné uzamknúť
s minimálnym vybavením: stôl, 4 stoličky, umývadlo, vešiak, voda.
b/
pre družstvo hostí samostatnú šatňu, umyváreň, resp. sprchy, WC v areáli ihriska.
c/
dve kryté lavičky pre náhradníkov domácich a hostí, s vyznačením technickej zóny (1 m
vpravo, 1 m vľavo od striedačiek a 1 m od postrannej čiary)
d/
prevádzky schopný rozhlas (I. trieda)
e/
hlavný usporiadateľ je povinný pred stretnutím odovzdať kľúč od šatne vedúcemu
hostí, spolu prekontrolovať jej stav a vybavenie. Po stretnutí je postup opačný. Zistené
nedostatky nahlásia rozhodcovi, ktorý ich uvedie v zápise a budú predmetom
disciplinárneho konania.
f/
súvislá ohrada okolo hracej plochy musí byť pevná a súvislá v zmysle platných
futbalových noriem vo vzdialenosti najmenej 2 m od postranných čiar a najmenej 4 m
od bránkových čiar (v miestach, kde nie sú diváci 2 m a vhodné zábrany, napr. vodiace
lanká) vymedzujúce bezpečný nástupový a odchodový koridor hráčov a rozhodcov na
ihrisko zo šatne a späť.
g/
zdravotnícke vybavenie: kompletná lekárnička, nosidlá, pravidelné vykonávanie
dezinfekcie miestností a sociálnych zariadení.
h/
usporiadatelia musia byť označení reflexnými vestami od č. 1 a menný zoznam je
povinný usporiadajúci FK napísať do zápisu pred stretnutím. Predpísaný počet
usporiadateľov:
‐ I. trieda dospelých
5
pomocná hracia plocha
8
‐ II. dospelých
4
6
‐ mládežnícke súťaže
3
i/
ŠTK doporučuje FK zabezpečiť počas hrania MFS zberačov lôpt, k zabezpečeniu
plynulosti hry.
Riešenie žiadosti usporiadajúceho FK o odloženie MFS v prípade nepriaznivého počasia,
ktoré by mohlo spôsobiť závažné škody na hracej ploche.
Rozhodca je povinný:
pred stretnutím na zadnej strane zápisu uviesť krátky záznam usporiadajúceho FK
o odloženie stretnutia v dôsledku nepriaznivého počasia, ktorý podpíše HU.
k žiadosti sa vyjadrí vedúci družstva hostí – súhlas, resp. nesúhlas so žiadosťou
usporiadajúceho FK.
s konečnou platnosťou o odohratí resp. neodohratí stretnutia rozhodne rozhodca, pričom pri
svojom konečnom rozhodnutí o spôsobilosti, resp. nespôsobilosti hracej plochy musí
prihliadať na to, aby nepoškodil šport, resp. hodnoty, ktoré by mohli byť zničené odohratím
stretnutia.
dohodnúť termín odohratia MFS do 14 dní, potvrdený podpisom vedúcich družstiev
v zápise o stretnutí (písomná vzájomná dohoda, doručená do najbližšieho rokovania ŠTK!)

XVI. Všeobecné povinnosti
FK zaradené do súťaží riadených ObFZ sú povinné:
a/
b/

Mať všetkých hráčov štartujúcich v súťažiach ObFZ registrovaných v ISSF a pre všetkých
hráčov vydaný registračný preukaz.
Riadiť sa všetkými ustanoveniami SP, tohto rozpisu súťaže, ako aj ostatnými smernicami
a pokynmi ObFZ, SsFZ Banská Bystrica a SFZ.
13

Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom

c/

d/

e/
f/

g/

h/

i/

j/

Vykonať všetky opatrenia k odohratiu MFS a usilovať sa o hladký priebeh súťaže
v duchu fair ‐ play, v prípade odhlásenia družstva z rozohranej súťaže, uhradiť súperom a ObFZ
vzniknuté náklady.
ObFZ preverí pred začiatkom súťaže, podľa stanovených podmienok, oprávnenosť FK
k účasti. Riadiaci orgán určí presný termín splnenia podmienok, ktoré nie je možné splniť z
objektívnych dôvodov pred začiatkom súťaže a spôsob kontroly.
Na MFS vo všetkých vekových kategóriách musí byť prítomná zdravotná služba: lekár –
zdravotník.
FK sú povinné vyhotoviť nomináciu hráčov pred MFS v systéme ISSF. R nominácie domácich
a hostí uzavrie a vytlačí Zápis v troch vyhotoveniach. Vytlačený Zápis o stretnutí poskytne
vedúcemu družstva usporiadajúceho FK a následne hosťujúceho družstva tak, aby riadne
vyplnený a podpísaný zápis obomi FK spolu s RP bol predložený rozhodcovi najneskôr 15 min.
pred začiatkom stretnutia do kabíny R. Ak z viny ktoréhokoľvek družstva nebude dodržaný
stanovený čas , rozhodca uvedený nedostatok s určením vinníka uvedie v zápise o stretnutí.
Neopodstatnené porušenie tohto nariadenia bude mať za následok disciplinárny postih. V
zápise o stretnutí je možné uviesť najviac 7 náhradníkov fyzicky prítomných.
V prípade, že rozhodca stretnutia bude nastavovať hrací čas prvého alebo druhého polčasu,
oboznámi o tom HU stretnutia, resp. povereného člena usporiadateľskej služby priamo, alebo
prostredníctvom AR 1.
Okrem verejných dopravných prostriedkov železničnej a autobusovej dopravy, ktoré majú
pravidelný cestovný poriadok, sa uznáva ako dopravný prostriedok aj vlastný dopravný
prostriedok FK, alebo autobus objednaný u iného oprávneného prepravcu. Pri neskorom
príchode, resp. nedostavení sa na MFS pre poruchu dopravného prostriedku platí čl. 69 SP.
Vo všetkých súťažiach ObFZ je usporiadajúci FK povinný umožniť zdarma vstup do areálu
štadióna 23 – člennej výprave hosťujúceho FK. V prípade, že stretnutiu predchádza predzápas,
je usporiadajúci FK povinný vpustiť zdarma i výpravu mládežníckeho družstva hostí v počte 23
osôb.
Usporiadajúci FK je povinný umožniť hosťujúcemu FK vyhotoviť videozáznam zo stretnutia,
vyhradí vhodné miesto a zaistí bezpečnosť videotechnika, podľa dostupných podmienok
usporiadajúceho FK.

Stretnutia dospelých
Vedúci družstiev sú povinní najneskôr 30 min. pred začiatkom stretnutia uzavrieť nominácie
hráčov na zápas v ISSF tak, aby R mohol nominácie domácich a hostí uzavrieť a vytlačiť Zápis
o stretnutí v troch vyhotoveniach. Vedúci domácich a hostí zabezpečia podpis Zápisu o stretnutí a
podpísaný Zápis o stretnutí vrátane registračných preukazov hráčov uvedených v zápise (hráčov
a náhradníkov) vrátia R, najneskôr 15 minút pred začiatkom stretnutia.
Kapitáni družstiev do kabíny rozhodcov nechodia a zápis podpíšu vo svojej kabíne. Do kabíny
rozhodcov prídu len v prípade žiadosti o konfrontáciu. Zápis musí byť podpísaný kapitánmi
a vedúcimi družstiev. Ak kapitáni majú záujem najskôr vykonať konfrontáciu hráčov súperovho
družstva, tak konfrontáciu vykonajú pred podpisom zápisu. Svojim podpisom v zápise o stretnutí
súhlasia s tým, že konfrontáciu nežiadajú.
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XVII. Hospodárske náležitosti
1.
2.

Každý FK hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady
Nedostavenie sa FK na stretnutie
Pri nedostavení sa družstva na MFS má FK, ktorého družstvo sa stretnutia zúčastnilo nárok na
poplatok vo výške nákladov a to:
a/
cestovné verejným dopravným prostriedkom pre 23 osôb,
b/
cestovné rozhodcom a DZ,
c/
prípravu hracej plochy vo výške 10,‐ € (ak ide o samostatný zápas),
d/
propagáciu MFS vo výške 10,‐ € ( samostatný zápas), pre družstvá mládeže 5,‐ €
Postup uplatňovania náhrady:
a/
FK, ktorý si uplatňuje poplatok vo výške nákladov podľa bodu 2, vystaví faktúru FK,
ktorého družstvo sa stretnutia nezúčastnilo. Kópiu faktúry spolu s podacím lístkom o
zaslaní prvopisu faktúry odošle, alebo doručí uplatňujúci FK ŠTK ObFZ, najneskôr 15 dní
po termíne príslušného MFS.
b/
FK, ktorému bola faktúra doručená je do 10 dní od dňa doručenia faktúry povinný
faktúru:
‐ uhradiť, ak uzná správnosť fakturovanej čiastky,
‐ alebo pripomienkovať na ŠTK ObFZ , ak zistí nezrovnalosti.

3.

4.

5.

V prípade pripomienky fakturovanej čiastky rozhodne ŠTK ObFZ a svoje rozhodnutie zverejní v
Spravodaji ObFZ:
‐ ak FK nedodrží postup podľa bodu b/, odstúpi ŠTK ObFZ FK na disciplinárne konanie, podľa
prílohy 2, bod 6 DP.
‐ ak riadiaci orgán zistí nezodpovedný prístup FK, ktorému bolo spôsobené nenastúpenie
družstva na stretnutie, je oprávnená odstúpiť prípad DK ObFZ s návrhom na finančný postih
podľa prílohy 2, bod 2 DP.
Neodohrané stretnutia
Pri neodohraní MFS z vyššej moci a pri jeho opakovaní sa obidve družstvá budú podieľať
50 % podielom na vzniknutých nákladoch:
‐ cestovné, príprava ihriska, propagácia – podľa bodu 2
‐ náležitosti rozhodcom a DZ pri započatí stretnutia,
‐ náležitosti rozhodcom a DZ pri nekonanom stretnutí – podľa bodu 2 (hosťujúci FK vyfakturuje
usporiadajúcemu FK 1/2 cestovného, od ktorého odpočíta 1/2 nákladov usporiadajúceho FK –
príprava ihriska, propagácia, náležitosti rozhodcom).
Odhlásenie družstva dospelých zo súťaže:
Ak FK odhlási zo súťaže družstvo dospelých po vylosovaní, alebo v priebehu súťaže uhradí na
účet ObFZ sankciu nasledovne:
‐ družstvo zaradené do I. triedy
500,‐ €
‐ družstvo zaradené do II. triedy
500,‐ €
Pri vylúčení družstva zo súťaže na základe článku 108 SP je poplatok rovnaký a zároveň uhradí
vzniknuté náklady družstvám zaradeným v rovnakej triede.
Pokuty a poplatky
‐ Pokuty a poplatky, ktoré udelí ObFZ prostredníctvom komisií, budú súčasťou mesačnej
zbernej faktúry.
‐ Pri uhrádzaní pokút a poplatkov je FK povinný uviesť na platobnom doklade účel platby.
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6.

‐ V prípade neuhradenia pokút podľa článku 9, bod 4 DP a rozhodnutí komisií ObFZ, na základe
návrhu ŠTKK ObFZ, DK ObFZ udelí nový trest (sankcie) vo výške neuhradenej pokuty, resp.
poplatku, podľa DP 2 – 6.
‐ Podlžnosti voči ObFZ, ako aj medzioddielové pohľadávky zo súťažného ročníka, musia FK
uhradiť do podania „PRIHLÁŠKY“ na nový súťažný ročník.
Poplatky
a/
Námietky a odvolanie: nesmú mať formálne chyby a budú prerokované iba vtedy, ak
boli podané v zmysle článku 118 – 130 SP.
‐
poplatky pri podaní námietok:
kategória dospelých
10,‐ €
kategória dorastu
5,‐ €
kategória žiakov
5,‐ €,
‐
poplatky pri podaní odvolania
kategória dospelých
50,‐ €
kategória žiakov a dorastu
30,‐ €
b/

c/
d/
e/

7.

Poplatky pri prestupoch a registrácii:
‐
poplatok pri prestupoch a hosťovaní:
dospelí
dorast
žiaci

10,‐ €
7,‐ €
5,‐ €

Poplatky za disciplinárne konanie – podľa kapitoly XX. tohto rozpisu
10,‐ €
Poplatok za nesprávne vyplnený zápis o stretnutí
10,‐ €
Servisný poplatok za výkon činnosti ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými
úhradami náhrad R a DZ
20,‐ € za ročník

Hospodárske smernice pre rozhodcov a delegátov zväzu.

Náhrady R, AR a DZ pre MFS ObFZ:

Dospelí
Dospelí
Dorast
Žiaci
a/
b/
c/
d/

Súťaž
I. trieda
II. trieda
I. trieda
všetky súťaže

R
30,00 €
27,00 €
15,00 €
15,00 €

AR
23,00 €
21,00 €

DZ
23,00 €
21,00 €

V prípade neodohrania MFS a dostavenie sa rozhodcov na stretnutie:
dospelí 11,00 € resp. mládež 4,00 €!
V predzápase dorastu SsFZ odpočet náhrad R ‐ 8,00 € a AR ‐ 7,00 €
V prípravných a turnajových stretnutiach má R nárok na 50 % uvedených náležitostí,
podľa druhu súťaže usporiadajúceho družstva FK.
Rozhodca bude vykonávať činnosť rozhodcu v MFS bez nároku na odmenu, ale len za
náhrady , uvedené v čl. 3.7. v zmluve o výkone rozhodcovskej funkcie
v majstrovských stretnutiach ObFZ v Žiari nad Hronom uzatvorenej podľa § 51
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
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XVIII. Mesačná zberná faktúra
1/ FK v stanovených prípadoch neuhrádzajú jednotlivo pokuty a poplatky súvisiace hlavne
s činnosťou VV a komisií, prostredníctvom poštových poukazov, platobnými
elektronickými príkazmi atď.
2/ VV a príslušné komisie sú povinné vo svojich správach zo zasadnutí uvádzať v
Spravodajcovi výšku poplatkov, ktoré sú FK následne povinné uhradiť v mesačnej zbernej
faktúre ( MZF ).
3/ Úhrada pokút a poplatkov je v stanovených prípadoch zabezpečená súhrnne mesačne
po skončení kalendárneho mesiaca prostredníctvom MZF vystavených pre jednotlivé FK v
ISSF.
4/ MZF nie sú zasielané na jednotlivé FK poštou ale sú vystavené pre potreby úhrad
jednotlivých FK v elektronickej podobe v ISSF.
5/ FK sú povinné uhradiť v termíne do 10 dní odo dňa jej vystavenia na účet SFZ, číslo
5029610884/0900, pričom úhrada musí byť pripísaná na účet v posledný deň splatnosti
vo fakturovanej výške a so správnym uvedením variabilného symbolu úhrady.
6/ V prípade neuhradenia MZF v posledný deň splatnosti má príslušné družstvo FK najvyššej
vekovej kategórie štartujúce v súťaži ObFZ / v poradí dospelí a žiaci / dňom zasadnutia
DK, kedy sa o tejto skutočnosti DK dozvie, nepodmienečne zastavenú činnosť do dňa
úhrady MZF. Príslušné družstvo FK MFS odohrá, ale po skončení súťaže mu príslušná
riadiaca komisia za každé takto odohrané MFS v nepodmienečne zastavenej činnosti
odpočíta 3 body. Za neuhradenie MZF v posledný deň splatnosti má FK zároveň zastavené
činnosti do dňa úhrady MZF.

XIX. Registrácia, transfér, matrika
1./ Registrácia hráča
a) vyplniť v elektronickej podateľni formulár „Prihláška k registrácii hráča“ podľa návodu v
ISSF s uvedením osobnej e – mailovej adresy hráča ( do dovŕšenia 18 roku veku hráča sa
uvádza osobná e – mailová adresa zákonného zástupcu ). V prípade, že po obdržaní
notifikácie túto hráč, resp. zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár žiadosť schváli.
b) Za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov
v nich zodpovedá FK.
c) Poplatok za registráciu hráča bude uhrádzaný následne prostredníctvom MZF.
2./ Žiadosť o vydanie plastového RP
a) O vydanie plastového RP žiada materský FK hráča, resp. FK, kde je hráč na hosťovaní, podľa
návodu v ISSF.
b) Poplatok za vydanie plastového RP hráča bude uhradený kuriérovi pri dodaní RP. Následne
doručená faktúra FK prostredníctvom ISSF má len informatívny charakter, a preto ju nie je
potrebné uhrádzať.
3.) Žiadosť o transér ( hosťovanie, prestup, zrušenie hosťovania )
a) Vyplniť formulár Žiadosť o transfér hráča v elektronickej podobe podľa návodu v ISSF a
v prípade ak má hráč aktívne konto v ISSF, pokračovať v elektronickej podobe transféru v ISSF.
b) V prípade, že hráč nemá aktívne konto v ISSF, vytlačiť vyplnený formulár ( len vo výnimočných
prípadoch je možné vyplniť formulár čitateľne rukou ) a potvrdiť podpisom hráča ( do
dovŕšenia 18 roku veku hráča potvrdzuje aj zákonný zástupca ), ktorý musí byť na formulári
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overený notárom, resp. obecným úradom, prípadne matrikou ObFZ resp. SsFZ.
c) Formulár musí obsahovať súhlas zástupcov materského FK, čitateľne mená a priezviská
zástupcov materského FK s pečiatkou a ich podpismi, čitateľne mená a priezviská zástupcov
nového FK s pečiatkou a ich podpismi.
d) poplatok za transfér hráča bude uhrádzaný následne prostredníctvom MZF.
4.) Matričná príslušnosť FK pri registrácii hráčov a vydávaní plastového RP
a) Zaradenie družstva dospelých do súťaže.
b) Zaradenie družstva U – 19, resp. dorastu do súťaže, pokiaľ nemá FK zaradené družstvo
dospelých v súťaži.
c) Zaradenia družstva U – 15 resp. žiakov do súťaže, pokiaľ nemá FK zaradené družstvo dospelých,
SD a dorastu v súťažiach.
5.) Matričná príslušnosť FK pri transfére hráča
a) Transfér hráča sa podáva na matriku riadiaceho orgánu , pod ktorú patrí cieľový FK transféru
( do ktorého hráč smeruje ) podľa bodu 4

XX. Disciplinárne konanie
DK začne disciplinárne konanie vtedy, ak sú na to oprávnené dôvody. Podnetom a podkladom
na začatie disciplinárneho konania je spravidla:
a) zápis o stretnutí, b) správa DZ, c) vlastné zistenie DK, d) písomná správa člena riadiaceho orgánu, e)
písomné oznámenie výboru FK, f) písomná správa vedúceho výpravy, g) uhradený poplatok
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Podľa DP čl. 1 bod 5 sa prerokúvajú aj previnenia hráča, ktorý na MFS nenastúpil, ale je na
zozname resp. súpiske FK a dopustil sa priestupku počas MFS, po ňom alebo v priamej
súvislosti s ním, platí to aj pre funkcionárov.
Trest zastavenia pretekárskej činnosti na časové obdobie možno jednotlivcovi uložiť najviac na
2 roky. Jednotlivec počas jeho trvania nesmie štartovať v žiadnom futbalovom stretnutí.
Ak bol tréner, vedúci družstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môže počas stretnutia zdržiavať
na hráčskej lavičke, vykázaný rozhodcom z lavičky do hľadiska má zákaz výkonu funkcie počas
stretnutia až do prijatia záveru DK. Toto platí aj pri závažných priestupkoch pred alebo po
stretnutí do podpísania zápisu o stretnutí kapitánom družstva, keď táto skutočnosť je uvedená
v zápise o stretnutí a kapitán družstva bol s tým oboznámený.
Ak bol hráč vylúčený alebo DZ uvedený, že mal byť vylúčený, ak sa dopustil priestupku, za
ktorý rozhodca vylučuje, pred alebo po stretnutí do podpísania zápisu o stretnutí kapitánom
družstva a keď táto skutočnosť je uvedená v zápise o stretnutí a kapitán družstva bol s tým
oboznámený, má okamžite zastavenú činnosť.
Previnilec má právo zúčastniť sa na disciplinárnom konaní resp. sa môže písomne vyjadriť ku
svojmu previneniu. Previnilec je povinný písomne sa vyjadriť ku svojmu previneniu v prípade,
keď kapitán vznesie námietku do zápisu o stretnutí proti popisu previnenia previnilca resp.
v prípade, keď o to disciplinárna komisia previnilca požiada. Kolektív, ktorého je previnilec
členom, môže DK zaslať svoje stanovisko k previneniu a návrh trestu, avšak nie je to
podmienkou prerokovania previnilca. V prípade predvolania DK je previnilec povinný zúčastniť
sa na disciplinárnom konaní pod hrozbou ďalšieho disciplinárneho opatrenia. Za účasť
previnilca zodpovedá klub.
V prípade obdržania 5x žltá karta, 9x žltá karta u hráčov FK.
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7.

Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia je stanovená povinnosť uhradiť náklady
disciplinárneho konania :
‐
za disciplinárne priestupky hráča:
dospelí
10,‐ €
mládež
5,‐ €
‐
pri treste
za 5x ŽK
10,‐ €
za 9x ŽK
10,‐ €
‐
‐

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

za inzultáciu rozhodcu, asistenta rozhodcu a DZ: pokuta pre FK 170,‐ €
neoprávnený štart hráča na cudzí RP (ŽP): pokuta pre FK:
mládež
100,‐ €
dospelí
150,‐ €
‐
neoprávnený štart hráča na neplatný RP (ŽP): pokuta pre FK:
mládež
100,‐ €
dospelí
150,‐ €
Príslušný poplatok za prerokovanie bude súčasťou mesačnej zbernej faktúry.
Napomínanie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom súťažnom ročníku. Pri
prestupe resp. hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného klubu toho istého
stupňa súťaže sa dovtedy obdržaný počet žltých kariet prenáša.
FK zodpovedajú za to, že hráč nenastúpi na najbližšie MFS po každom piatom / deviatom /
napomenutí, nakoľko hráč má po uložení piatej / deviatej / ŽK po stretnutí zastavenú
činnosť.
Tresty za ŽK sa stanovujú podľa DP Príloha 1, čl. 13, bod 5.
Po obdržaní trestu za príslušný počet ŽK v súťaži, v ktorej hráč obdržal príslušný počet ŽK,
nesmie hráč nastúpiť na žiadny MFS, pokiaľ nebude vykonaný uložený trest.
V prípade, že stretnutie nebolo dohrané resp. predčasne ukončené bez viny oboch FK, pričom
sa celé stretnutie bude opakovať v novom termíne, trest na počet súťažných stretnutí trvá.
Ak bol hráč za priestupok napomenutý ŽK a za druhý priestupok napomenutý ŽK a následne
vylúčený (vylúčenie po napomenutí druhou ŽK) neeviduje sa v tomto MFS ŽK hráča a DK trestá
len za udelenú ČK.

XXI. Záväzné pokyny pre rozhodcov, DZ a členov FK
v rámci ObFZ Žiar nad Hronom
1.

Hrubé nešportové správanie sa a iné závažné priestupky členov družstva (podľa bodu
a, e) a hráčov (podľa bodu b, c, d), za ktoré rozhodca hráča vylučuje v zmysle pravidla
XII. Pravidiel futbalu:
a/
v čase po príchode rozhodcu do areálu štadióna, do okamihu, kedy pred stretnutím
kapitán družstva podpíše zápis o stretnutí (ďalej len zápis):
‐
rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia
previnilca, popis priestupku) a o priestupku pred stretnutím informuje kapitána
príslušného družstva (u mládeže aj vedúci družstva).
b/
od okamihu, kedy pred stretnutím kapitán družstva podpíše zápis, do vstupu rozhodcu
na hraciu plochu pred stretnutím:
‐
rozhodca previnivšieho sa hráča nepripustí ku hre, za tohto hráča môže nastúpiť
iný hráč z náhradníkov uvedených v zápise,
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‐
‐

2.

rozhodca previnivšieho sa náhradníka nepripustí ku hre,
rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia hráča, popis
priestupku) a nechá tento záznam podpísať kapitánovi príslušného družstva (u
mládeže aj vedúcemu družstva).
c/
od vstupu rozhodcu na hraciu plochu pred stretnutím, do opustenia hracej plochy
rozhodcom po stretnutí:
‐
rozhodca postupuje v súlade s právomocami, ktoré má dané pravidlami futbalu
a popíše priestupok na prednej strane zápisu v rubrike „vylúčení hráči“
‐
v prípade, ak sa hráč po udelení ČK správa nešportovo, resp. hrubo nešportovo,
rozhodca popíše priestupok po udelení ČK na zadnej strane zápisu (identifikácia
hráča, popis priestupku) a nechá tento záznam podpísať kapitánovi príslušného
družstva (u mládeže vedúcemu družstva).
d/
od opustenia hracej plochy rozhodcom po stretnutí, do podpísania zápisu kapitánom
družstva:
‐
rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia hráča, popis
priestupku) a nechá tento záznam podpísať kapitánovi príslušného družstva (u
mládeže aj vedúcemu družstva).
e/
v čase od podpísania zápisu kapitánom družstva, do okamihu opustenia areálu
štadióna rozhodcom (prípadne i mimo areálu štadióna, v priamej súvislosti
so
stretnutím):
‐
rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia člena
družstva, popis priestupku).
Hrubé nešportové správanie sa a iné závažné priestupky funkcionárov, usporiadateľov a
členov realizačného tímu:
a/
v čase podľa 1 a:
‐
rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia
previnilca, popis priestupku) a o priestupku pred stretnutím informuje kapitána
príslušného družstva (u mládeže aj vedúceho družstva).
b)
v čase podľa 1b, 1c (len u funkcionárov a usporiadateľov), 1d:
‐
rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia
previnilca, popis priestupku) a nechá tento záznam podpísať kapitánovi
príslušného družstva (u mládeže aj vedúcemu družstva).
c/
v čase podľa 1 e:
‐
rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia
previnilca, popis priestupku).
d)
v čase podľa 1c u členov realizačného tímu družstva ‐ tréner, asistent trénera, vedúci
družstva, lekár, masér:
‐
rozhodca vykáže previnivšieho sa člena realizačného tímu z hráčskej lavičky (bez
použitia ČK) a to prostredníctvom kapitána príslušného družstva (tomu oznámi
hrubé nešportové správanie sa a iný závažný priestupok) a hlavného
usporiadateľa,
‐
vykázaný člen realizačného tímu musí ihneď opustiť hráčsku lavičku a odísť do
hľadiska,
‐
keď vykázaný člen realizačného tímu sa zdráha opustiť hráčsku lavičku ihneď,
rozhodca stanoví krátky primeraný čas (1 ‐ 2 min.) na to, aby ju opustil.
Ak sa tak nestane, rozhodca upozorní kapitána príslušného družstva, že má
právo predčasne ukončiť stretnutie. Musí však vyčerpať všetky možnosti, aby
sa v stretnutí pokračovalo.
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‐

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia
previnilca, popis priestupku) a nechá tento záznam podpísať kapitánovi
príslušného družstva (u mládeže aj vedúci družstva).
Závažné priestupky hráčov v stretnutí, za chrbtom rozhodcu:
‐
ak zistí delegát zväzu, že hráč za chrbtom rozhodcu porušil pravidlo tak, že mal byť
vylúčený a rozhodca tak neurobil, delegát zväzu oznámi túto skutočnosť rozhodcovi,
aby zaznamenal priestupok hráča do zápisu. Toto musí oznámiť rozhodcovi ihneď po
stretnutí, skôr než rozhodca vydá registračné preukazy kapitánom družstiev. Dôvod,
pre ktorý bol urobený tento záznam o priestupku hráča, oznámi delegát zväzu
kapitánovi príslušného družstva v prítomnosti rozhodcu pri preberaní registračných
preukazov po stretnutí,
‐
rozhodca popíše priestupok na prednej strane zápisu v rubrike „vylúčení hráči“
nasledovne: hráč číslo, meno a priezvisko, číslo registračného preukazu ‐ priestupok na
vylúčenie na pokyn delegáta zväzu ‐ popis priestupku,
‐
tento záznam podpíše kapitán príslušného družstva,
‐
rozhodca na zadnej strane zápisu uvedie doslovné znenie popisu priestupku, ktoré
delegát zväzu oznámil kapitánovi príslušného družstva.
Hrubé nešportové správanie divákov:
‐
dôvod zníženia hodnotenia správania sa divákov uvedie rozhodca na zadnej strane
zápisu, delegát zväzu v správe delegáta o priebehu stretnutia (ďalej len správa).
Delegát zväzu, ak nie je prítomný, tak rozhodca, správanie divákov prerokuje s hlavným
usporiadateľom. Vykonanie prerokovania, resp. dôvod nevykonania uvedú v zápise na
zadnej strane, resp. v správe. Záznam o prerokovaní podpíše hlavný usporiadateľ,
pričom v zázname musí byť uvedené, diváci ktorého družstva sa dopustili
nešportového, resp. hrubého nešportového správania sa.
Inzultácia resp. pokus o inzultáciu:
‐
v prípade inzultácie, resp. pokusu o inzultáciu rozhodcu, asistenta rozhodcu, delegáta
zväzu sú okrem rozhodcu (v zápise) a delegáta zväzu (v správe) povinní podrobne sa
písomne vyjadriť aj asistenti rozhodcu na najbližšie zasadnutie DK.
Odmietnutie podpísania zápisu na prednej strane kapitánom družstva:
‐
rozhodca nepovolí prevziať registračné preukazy kapitánom príslušného družstva,
udalosť podrobne popíše na zadnej strane zápisu s dôvodom odmietnutia podpísania
zápisu, registračné preukazy hráčov spolu so zápisom zašle riadiacemu zväzu.
Kapitán príslušného družstva podľa SP (u mládeže aj vedúci družstva) je povinný
v
určených prípadoch na zadnej strane zápisu podpísať záznam uvedený podľa bodov 1 – 3
týchto pokynov. V prípade nesúhlasu so znením záznamu môže kapitán vzniesť námietky
podľa pravidla V. Pravidiel futbalu a rozhodca je povinný námietky uviesť do zápisu a dať ich
podpísať kapitánovi. Na zadnej strane zápisu rozhodca uvedenie svoje stanovisko k
námietkam kapitána.
Odmietnutie podpísania záznamu na zadnej strane zápisu kapitánom príslušného družstva
(u mládeže aj vedúcim družstva):
‐
rozhodca udalosť podrobne popíše na zadnej strane zápisu s dôvodom odmietnutia
podpísania záznamu kapitánom príslušného družstva (u mládeže aj vedúci družstva).

Ak bol člen družstva, hráč, usporiadateľ, člen realizačného tímu za hrubé nešportové správanie
a iné závažné priestupky uvedený podľa bodov 1a ‐ d, 2 a ‐ d, 3 rozhodcom v zápise a kapitán
príslušného družstva (u mládeže aj vedúci družstva) bol o tom informovaný, má previnilec
okamžite po stretnutí zastavenú činnosť.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nevyžadovanie si podpisu kapitána príslušného družstva (u mládeže aj vedúceho družstva),
resp. neoboznámenie s priestupkami uvedenými na zadnej strane zápisu, ktoré budú riešené
DK:
‐
len vo výnimočných prípadoch, keď je ohrozená bezpečnosť rozhodcov a delegáta
zväzu (uvedenú skutočnosť je však bezpodmienečne nutné uviesť pri zázname
priestupku na zadnej strane zápisu, resp. v správe)
Rozhodca je povinný na prednej strane zápisu v rubrike "napomínaní a vylúčení hráči"
heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráčov (nestačí uviesť napr. HNS, surová hra, vzájomné
napadnutie, kritika rozhodcu, urážka rozhodcu a pod.):
‐
spôsob uvádzania ŽK a ČK v zápisoch v rubrikách „ŽK a ČK“ určuje komisia rozhodcov
ObFZ, pričom DK dôrazne upozorňuje na správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na
origináloch, kópiách (samostatne vyplnených perom) a fotokópiách predných strán
zápisov.
‐
pri priestupkoch podľa pravidla XII. a Pravidiel futbalu (sotenie, udretie, kopnutie,
podrazenie a pod.) je rozhodca povinný uviesť na prednej strane zápisu v rubrike
„vylúčení hráči“ skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja o loptu, bez
úmyslu hrať, alebo v prerušenej hre. R v popise priestupku neuvádza pojem „v
neprerušenej hre“ , resp. v súboji o loptu.
‐
k dôvodu vylúčenia hráča rozhodca pripojí pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč
pri zákroku vedome ubližoval, alebo sa snažil súperovi ublížiť na zdraví,
‐
popis vylúčenia hráča v rubrike „vylúčení hráči“: minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko,
číslo registračného preukazu a popis priestupku
‐
popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK v rubrike „vylúčení hráči“ minúta,
ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo registračného preukazu, ČK po 2. ŽK. R
musí popísať, za čo boli udelené ŽK. (1 ŽK za NS ,2 ŽK za podrazenie).
Delegáti zväzu vykonajú kontrolu správnosti a čitateľnosti vyplneného originálu a kópií zápisov
u údajov o udelených ŽK, ČK a záznamov priestupkov uvedených na zadnej strane zápisu, pred
príchodom kapitánov družstiev (u mládeže aj vedúcich družstiev) do kabíny rozhodcov k
podpísaniu zápisu.
‐
delegáti zväzu v správach v rubrike „napomínaní a vylúčení hráči“ uvádzajú popis
priestupkov v rovnakom znení ako rozhodcovia v zápisoch, nesúhlas
s
popisom priestupkov uvádzajú v rubrike „G 1“.
V prípade zistenia porušenia ustanovenia prvej odrážky bodu 11 bude rozhodca riešený podľa
prílohy 3 bod 4c DP, delegát zväzu pozastavením delegovania na súťažné stretnutia, kapitán
príslušného družstva dospelých a vedúci družstva v stretnutiach mládeže podľa prílohy 1 bod
10 DP.
Pri riešení identifikácie (meno, priezvisko a funkcia (meno, priezvisko a funkcia) členov
družstva, funkcionárov, usporiadateľov, členov realizačného tímu a divákov delegát zväzu,
resp. rozhodca s hlavným usporiadateľom. Delegát zväzu, resp. rozhodca v prípadoch
nešportového a hrubého nešportového správania sa divákov, funkcionárov, usporiadateľov,
inzultácii, resp. pokusov o inzultáciu rozhodcu, asistenta rozhodcu, delegáta zväzu sú povinní
priložiť k správe, resp. k zápisu, menný zoznam usporiadateľov, ktorý bol predložený pred
stretnutím delegátovi zväzu, resp. rozhodcovi stretnutia

Predkladanie zápisov kapitánom družstiev po stretnutí:
Po podpísaní zápisu kapitánmi oboch družstiev po stretnutí, rozhodca odovzdá kapitánom
oboch družstiev po jednej kópii zápisu, pričom predná strana zápisu bude vyplnená podľa
platných pokynov. Na zadnej strane zápisu bude vyplnený záznam, keď má rozhodca
v
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16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

zmysle záväzných pokynov povinnosť popísať priestupok na zadnej strane zápisu a nechať
tento záznam podpísať kapitánovi príslušného družstva (u mládeže aj vedúcemu družstva)
a záznam o prerokovaní nešportového, resp. hrubého nešportového správania sa divákov
delegátom zväzu, resp. rozhodcom, ktorý podpíše hlavný usporiadateľ. Na zadnej strane
zápisu taktiež rozhodca vyplní záznam o priestupkoch členov družstva, funkcionárov,
usporiadateľov, členov realizačného tímu pred stretnutím do podpisu zápisu kapitánmi oboch
družstiev. Rozhodca zápisy na zadnej strane pred odovzdaním kapitánom podpíše. Rozhodca si
ponechá iba originál zápisu vyplnený podľa platných pokynov. V prípade ak bude Zápis
o stretnutí riadne uzavretý v systéme ISSF, neposiela ho riadiacej komisii. Originál si však
ponechá, aby v prípade vyžiadania mohol zápis zaslať. Ak však Zápis o stretnutí nebude
uzavretý v systéme ISSF, zašle zápis do 24 hodín po ukončení zápasu e – mailom správcovi ISSF
ObFZ. Opatrenie o odovzdaní zápisov platí pre súťaže v kategóriách dospelých i mládeže.
Po príchode kapitánov družstiev (u mládeže aj vedúcich družstiev) do kabíny rozhodcov
k podpísaniu podľa pokynov vyplneného zápisu, rozhodca do podpísania zápisu kapitánmi
družstiev (u mládeže aj vedúcich družstiev) môže do vyplneného zápisu uviesť len hrubé
nešportové správanie sa a iné závažné priestupky, ktoré sa stali v uvedenom čase. Po
podpísaní zápisu, v prípade hrubého nešportového správania sa a iných závažných priestupkov
rozhodca postupuje podľa bodu 1 e.
Prípady nedovoleného dopisovania, resp. prepisovania originálu prednej, resp. zadnej strany
zápisu rozhodcami u údajov, ktoré mali byť uvedené v zápise, po odovzdaní kópií zápisov
kapitánom oboch družstiev a porušenia ustanovenia bodu 16 budú riešené podľa prílohy 3
bod 5 DP.
Delegát zväzu bezpodmienečne uvedie všetky skutočnosti týkajúce sa priestupkov uvedených
na prednej a zadnej strane zápisu v správe so svojím hodnotením.
Ak je zápis a správa podkladom pre disciplinárne konanie, rozhodca a delegát zväzu sú povinní
podľa článku 76 a 84 SP ich odoslať do 24 hodín po stretnutí riadiacemu zväzu listom 1. triedy
doporučene.
V prípadoch udelenia ČK hráčovi, resp. pri ďalších previneniach v turnajových
a prípravných stretnutiach, rozhodca zašle vyplnený zápis v jednom výtlačku na ObFZ
v lehote ako v bod 19.
Týmito pokynmi nie sú ovplyvnené ďalšie práva a povinnosti rozhodcov, delegátov zväzu,
členov FK dané SP a Pravidlami futbalu.
Porušovanie týchto pokynov rozhodcami, delegátmi zväzu a členmi FK bude považované podľa
Disciplinárneho poriadku za disciplinárne previnenia.
Týmito záväznými pokynmi sa ruší platnosť záväzných pokynov uvedených v Rozpise súťaží
vo futbale 2012/2013 vydanom ObFZ Žiar nad Hronom.

XXII. Námietky a odvolania
O priestupkoch voči normám SFZ jednotlivcami a kolektívmi v rámci ObFZ rozhodujú príslušné
odborné komisie: ŠTK, DK, KR, RK a TMK ObFZ:
a/
opatrenia športovo technické môžu v zmysle SP uplatniť len ŠTK ObFZ,
b/
tresty v zmysle Disciplinárneho poriadku môžu vyniesť len DK ObFZ a to na základe vlastného
šetrenia, alebo na návrh od všetkých odborných komisií ObFZ.
1.

Opodstatnené a dokladmi doložené námietky možno podať v priebehu súťaží v termínoch
určených v článku 120 SP. Námietky možno podať spravidla:
a/
pri porušení ustanovení SP a tohto Rozpisu súťaže,
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b/
c/

pri porušení ustanovení Pravidiel futbalu,
pri nedodržaní ďalších futbalových noriem.

Námietky budú prerokované vtedy, keď budú obsahovať všetky náležitosti predpísané
v
SP v článkoch 123, v článku DP 25. Podanie námietok proti technickým chybám rozhodcu nemôžu mať
vplyv na zmenu výsledku dosiahnutého na ihrisku.
2.

Voči vyneseným trestom, resp. uloženým opatreniam majú možnosť jednotlivci a kolektívy
podať v stanovenej forme odvolanie na Odvolaciu komisiu ObFZ.
a) Odvolacia komisia prerokováva odvolania podané jednotlivcami alebo kolektívmi proti
rozhodnutiam Disciplinárnej komisie, ostatných komisií ObFZ a proti rozhodnutiam
Výkonného výboru.
b) Odvolacia komisia sa pri svojej činnosti riadi príslušnými predpismi.
c) Odvolacia komisia po prevzatí odvolania jeho obsah preskúma v zmysle článku 126, 127 SP
d) Odvolacia komisia o výsledkoch šetrenia vydá Rozhodnutie v stanovenom termíne, ktoré
zverejní v Spravodaji ObFZ.

Proti konečnému rozhodnutiu Odvolacej komisie ObFZ je možné podať podnet na preskúmanie
Odvolacou komisiou SFZ, v zmysle čl. 59 ods. 5 a následných stanov SFZ, resp. na Rozhodcovský súd,
pri dodržaní ustanovenia čl. 13, ods. 1 Stanov ObFZ.

XXIII. Záverečné ustanovenia
Tento rozpis bol schválený Výkonným výborom ObFZ dňa 21.7.2014 v Žiari nad Hronom.
Rozpis súťaží vo futbale 2014/2015 je neoddeliteľnou súčasťou FN, ich zmien a doplnkov, vrátane
zmien a doplnkov uverejnených v Úradnej správe SFZ, resp. Spravodaji ObFZ s účinnosťou od dňa ich
zverejnenia. Rozpis je záväzný pre riadiaci zväz, rozhodcov, delegátov zväzu a FK hrajúce v súťažiach
riadených ObFZ Žiar nad Hronom. Výklad k tomuto rozpisu prislúcha ŠTK ObFZ a môže byť
pozmenený Výkonným výborom ObFZ.

Ján Matonok v.r.
predseda ObFZ ZH

Marián Šedivec v.r.
sekretár ObFZ ZH

Ing. Jozef Macejko v.r.
podpredseda ObFZ ZH

Pavel Vanko v.r.
predseda ŠTK ObFZ ZH

Jozef Oslanec v.r.
zastupujúci predseda KR ObFZ ZH

RSDr. Ivan Dolinský
predseda TK ObFZ ZH

Ďalší predsedovia OK :

Ján Hromádka v.r.
zastupujúci predseda DK ObFZ ZH

Tomáš Gemza v.r.
správca ISSF
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Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Adresár funkcionárov ObFZ ZH
Vyžrebovanie I. trieda
Vyžrebovanie II. trieda „Sever“
Vyžrebovanie II. trieda „Juh“
Účastníci mládežníckych súťaží

A D R E S Á R FK ObFZ ZH:
I. trieda dospelí:
1. ŠKF Kremnica
2. TJ Inter Horná Ves
3. ŠK Slaská
4. OŠK Brehy
5. FO Lovča
6. Sokol Tekovská Breznica
7. Partizán Veľká Lehota
8. TJ PS Hliník nad Hronom
9. OŠK Stará Kremnička
10. TJ Tatran Bzenica
11. OŠK Lutila
12. OŠK Hodruša‐Hámre
13. FK Sitno Banská Štiavnica
14. TJ Družstevník Janova Lehota

Dušan Privalinec
Ing. Peter Majer
Ing. Peter Hric
Marián Budinský
Peter Švehlík
Michal Homola
Igor Víglaský
Radoslav Antal
Juraj Paulík
Marián Jasenák
Jaroslav Vittek
Rudolf Gajdošík
Ľubomír Barák
Jozef Šipkovský

0905/728812
0905/922722
0918/616005
0918/566631
0918/714315
0915/871869
0908/572486
0949/856864
0903/510462
0905/483950
0908/274027
0903/648964
0903/501562
0907/752166

Marián Štefanka
Tomáš Mališ
Ján Paraj
Miroslav Regináč
Štefan Henžel
Peter Slašťan
Ing. Jozef Macejko
Zdenko Záhorec
Peter Švihorík
Peter Ivan
Marián Priwitzer
Ondrej Ivanič

0915/802194
0905/442836
0908/963604
0908/602751
0908/934072
0911066695
0903/528044
0905/539847
0915/211513
0905/766926
0911/630909
0918/196665

Ing. Kamil Skladan
Ľubomír Kršjak
Ing. Jozef Urblík
Milan Dolnický
Mgr. Ratibor Kopčák
Ján Čík
Jozef Halaj
Dušan Pacalaj
Tomáš Rosenberg
Anton Šuriansky
Ján Dolinský
Ing. Anton Meleg

0905/915731
0905/499584
0905/631170
0905/782196
0903/575262
0904/207700
0905/966425
0905/519396
0915/549655
0907/686475
0903/487620
0907/857947

II. trieda dospelí sk. „SEVER“:
1. TJ Družstevník Pitelová
2. ŠK Jastrabá
3. TJ Hronská Dúbrava
4. TJ Družstevník Lovčica‐Trubín
5. TJ Sokol Nevoľné
6. TJ Olympic Ihráč
7. FK Filjo Ladomerská Vieska
8. TJ Bučina Šášovské Podhradie
9. TJ Sokol Trnavá Hora
10. TJ Sokol Krahule
11. TJ Kremnické Bane
12. TJ Kopernica

II. trieda dospelí sk. “JUH“:
1. TJ Slovan Sklené Teplice
2. ŠK Rudno nad Hronom
3. Pohronie “C“/Dol. Trnávka
4. TJ Prestavlky
5. MFK Žarnovica “B“/Hor. Hámre
6. ŠK Lesy Banská Belá
7. FK Vyhne
8. FK Malá Lehota
9. TJ Partizán Prochot
10. TJ Ostrý Grúň
11. OFK Štart Prenčov
12. ŠK Kovo Hronský Beňadik
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Sólo mládež:
FK Pohronie
MFK Nová Baňa
TJ Baník Štiavnické Bane
ŠK Voznica

Mgr. Rastislav Štanga
Igor Moško
Ján Daubner
Ján Antošík

0905/572196
0915/322087
0907/892640
0905/512309

VYŽREBOVANIE SÚŤAŽÍ DOSPELÝCH ObFZ ZH ‐ súťažný ročník 2014/2015:
I. TRIEDA:
01. ŠKF Kremnica
02. TJ Partizán Veľká Lehota
03. TJ Tatran Bzenica
04. OŠK Brehy
05. TJ Sokol Tekovská Breznica
06. ŠK Slaská (SO ÚHČ)
07. OŠK Stará Kremnička (SO ÚHČ)
08. TJ Inter Horná Ves
09. FK Sitno Banská Štiavnica (SO ÚHČ)
10. TJ Lovča
11. TJ PS Hliník nad Hronom
12. OŠK Lutila
13. TJ Družstevník Janova Lehota
14. OŠK Hodruša‐Hámre
Žreb jesennej časti:
1. kolo ‐ 3.8.14 16:30
Kremnica ‐ Hodruša‐Hámre
Veľká Lehota ‐ Janova Lehota
Bzenica ‐ Lutila
Brehy ‐ Hliník n/Hr.
Tek. Breznica ‐ Lovča
Slaská ‐ Ban. Štiavnica
St. Kremnička ‐ Horná Ves
2. kolo ‐ 10.8.14 16:30
Hodruša‐Hámre ‐ Horná Ves
Ban. Štiavnica ‐ St. Kremnička
Lovča ‐ Slaská
Hliník n/Hr. ‐ Tek. Breznica
Lutila ‐ Brehy
Janova Lehota ‐ Bzenica
Kremnica ‐ Veľká Lehota
3. kolo ‐ 17.8.14 16:00
Veľká Lehota ‐ Hodruša‐Hámre
Bzenica ‐ Kremnica
Brehy ‐ Janova Lehota
Tek. Breznica ‐ Lutila
Slaská ‐ Hliník n/Hr.
St. Kremnička ‐ Lovča
Horná Ves ‐ Ban. Štiavnica
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4. kolo ‐ 24.8.14 16:00
Hodruša‐Hámre ‐ Ban. Štiavnica
Lovča ‐ Horná Ves
Hliník n/Hr. ‐ St. Kremnička
Lutila ‐ Slaská
Janova Lehota ‐ Tek. Breznica
Kremnica ‐ Brehy
Veľká Lehota ‐ Bzenica
5. kolo ‐ 31.8.14 16:00
Bzenica ‐ Hodruša‐Hámre
Brehy ‐ Veľká Lehota
Tek. Breznica ‐ Kremnica
Slaská ‐ Janova Lehota
St. Kremnička ‐ Lutila
Horná Ves ‐ Hliník n/Hr.
Ban. Štiavnica ‐ Lovča
6. kolo ‐ 7.9.14 15:30
Hodruša‐Hámre ‐ Lovča
Hliník n/Hr. ‐ Ban. Štiavnica
Lutila ‐ Horná Ves
Janova Lehota ‐ St. Kremnička
Kremnica ‐ Slaská
Veľká Lehota ‐ Tek. Breznica
Bzenica ‐ Brehy
7. kolo ‐ 14.9.14 15:30
Brehy ‐ Hodruša‐Hámre
Tek. Breznica ‐ Bzenica
Slaská ‐ Veľká Lehota
St. Kremnička ‐ Kremnica
Horná Ves ‐ Janova Lehota
Ban. Štiavnica ‐ Lutila
Lovča ‐ Hliník n/Hr.

8. kolo ‐ 21.9.14 15:00
Hodruša‐Hámre ‐ Hliník n/Hr.
Lutila ‐ Lovča
Janova Lehota ‐ Ban. Štiavnica
Kremnica ‐ Horná Ves
Veľká Lehota ‐ St. Kremnička
Bzenica ‐ Slaská
Brehy ‐ Tek. Breznica
9. kolo ‐ 28.9.14 15:00
Tek. Breznica ‐ Hodruša‐Hámre
Slaská ‐ Brehy
St. Kremnička ‐ Bzenica
Horná Ves ‐ Veľká Lehota
Ban. Štiavnica ‐ Kremnica
Lovča ‐ Janova Lehota
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Hliník n/Hr. ‐ Lutila
10. kolo ‐ 5.10.14 14:30
Hodruša‐Hámre ‐ Lutila
Janova Lehota ‐ Hliník n/Hr.
Kremnica ‐ Lovča
Veľká Lehota ‐ Ban. Štiavnica
Bzenica ‐ Horná Ves
Brehy ‐ St. Kremnička
Tek. Breznica ‐ Slaská
11. kolo ‐ 12.10.14 14:30
Slaská ‐ Hodruša‐Hámre
St. Kremnička ‐ Tek. Breznica
Horná Ves ‐ Brehy
Ban. Štiavnica ‐ Bzenica
Lovča ‐ Veľká Lehota
Hliník n/Hr. ‐ Kremnica
Lutila ‐ Janova Lehota
12. kolo ‐ 19.10.14 14:00
Hodruša‐Hámre ‐ Janova Lehota
Kremnica ‐ Lutila
Veľká Lehota ‐ Hliník n/Hr.
Bzenica ‐ Lovča
Brehy ‐ Ban. Štiavnica
Tek. Breznica ‐ Horná Ves
Slaská ‐ St. Kremnička
13. kolo ‐ 26.10.14 14:00
St. Kremnička ‐ Hodruša‐Hámre
Horná Ves ‐ Slaská
Ban. Štiavnica ‐ Tek. Breznica
Lovča ‐ Brehy
Hliník n/Hr. ‐ Bzenica
Lutila ‐ Veľká Lehota
Janova Lehota ‐ Kremnica
Žreb jarnej časti:
14. kolo ‐ 22.3.15 15:00
Hodruša‐Hámre ‐ Kremnica
Janova Lehota ‐ Veľká Lehota
Lutila ‐ Bzenica
Hliník n/Hr. ‐ Brehy
Lovča ‐ Tek. Breznica
Ban. Štiavnica ‐ Slaská
Horná Ves ‐ St. Kremnička
15. kolo ‐ 29.3.15 15:00
Horná Ves ‐ Hodruša‐Hámre
St. Kremnička ‐ Ban. Štiavnica
Slaská ‐ Lovča
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Tek. Breznica ‐ Hliník n/Hr.
Brehy ‐ Lutila
Bzenica ‐ Janova Lehota
Veľká Lehota ‐ Kremnica
16. kolo ‐ 5.4.15 15:30
Hodruša‐Hámre ‐ Veľká Lehota
Kremnica ‐ Bzenica
Janova Lehota ‐ Brehy
Lutila ‐ Tek. Breznica
Hliník n/Hr. ‐ Slaská
Lovča ‐ St. Kremnička
Ban. Štiavnica ‐ Horná Ves
17. kolo ‐ 12.4.15 15:30
Ban. Štiavnica ‐ Hodruša‐Hámre
Horná Ves ‐ Lovča
St. Kremnička ‐ Hliník n/Hr.
Slaská ‐ Lutila
Tek. Breznica ‐ Janova Lehota
Brehy ‐ Kremnica
Bzenica ‐ Veľká Lehota
18. kolo ‐ 19.4.15 16:00
Hodruša‐Hámre ‐ Bzenica
Veľká Lehota ‐ Brehy
Kremnica ‐ Tek. Breznica
Janova Lehota ‐ Slaská
Lutila ‐ St. Kremnička
Hliník n/Hr. ‐ Horná Ves
Lovča ‐ Ban. Štiavnica
19. kolo ‐ 26.4.15 16:00
Lovča ‐ Hodruša‐Hámre
Ban. Štiavnica ‐ Hliník n/Hr.
Horná Ves ‐ Lutila
St. Kremnička ‐ Janova Lehota
Slaská ‐ Kremnica
Tek. Breznica ‐ Veľká Lehota
Brehy ‐ Bzenica
20. kolo ‐ 3.5.15 16:30
Hodruša‐Hámre ‐ Brehy
Bzenica ‐ Tek. Breznica
Veľká Lehota ‐ Slaská
Kremnica ‐ St. Kremnička
Janova Lehota ‐ Horná Ves
Lutila ‐ Ban. Štiavnica
Hliník n/Hr. ‐ Lovča
21. kolo ‐ 10.5.15 16:30
Hliník n/Hr. ‐ Hodruša‐Hámre
Lovča ‐ Lutila
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Ban. Štiavnica ‐ Janova Lehota
Horná Ves ‐ Kremnica
St. Kremnička ‐ Veľká Lehota
Slaská ‐ Bzenica
Tek. Breznica ‐ Brehy
22. kolo ‐ 17.5.15 17:00
Hodruša‐Hámre ‐ Tek. Breznica
Brehy ‐ Slaská
Bzenica ‐ St. Kremnička
Veľká Lehota ‐ Horná Ves
Kremnica ‐ Ban. Štiavnica
Janova Lehota ‐ Lovča
Lutila ‐ Hliník n/Hr.
23. kolo ‐ 24.5.15 17:00
Lutila ‐ Hodruša‐Hámre
Hliník n/Hr. ‐ Janova Lehota
Lovča ‐ Kremnica
Ban. Štiavnica ‐ Veľká Lehota
Horná Ves ‐ Bzenica
St. Kremnička ‐ Brehy
Slaská ‐ Tek. Breznica
24. kolo ‐ 31.5.15 17:00
Hodruša‐Hámre ‐ Slaská
Tek. Breznica ‐ St. Kremnička
Brehy ‐ Horná Ves
Bzenica ‐ Ban. Štiavnica
Veľká Lehota ‐ Lovča
Kremnica ‐ Hliník n/Hr.
Janova Lehota ‐ Lutila
25. kolo ‐ 7.6.15 17:00
Janova Lehota ‐ Hodruša‐Hámre
Lutila ‐ Kremnica
Hliník n/Hr. ‐ Veľká Lehota
Lovča ‐ Bzenica
Ban. Štiavnica ‐ Brehy
Horná Ves ‐ Tek. Breznica
St. Kremnička ‐ Slaská
26. kolo ‐ 14.6.15 17:00
Hodruša‐Hámre ‐ St. Kremnička
Slaská ‐ Horná Ves
Tek. Breznica ‐ Ban. Štiavnica
Brehy ‐ Lovča
Bzenica ‐ Hliník n/Hr.
Veľká Lehota ‐ Lutila
Kremnica ‐ Janova Lehota
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II. TRIEDA "SEVER":
01. TJ Kremnické Bane
02. TJ Sokol Krahule (NE 9.30)
03. TJ Olympic Ihráč
04. TJ Sokol Nevoľné
05. TJ Sokol Trnavá Hora
06. TJ Hronská Dúbrava
07. ŠK Jastrabá
08. TJ Bučina Šášovské Podhradie (ihrisko Žiar nad Hronom)
09. TJ Družstevník Pitelová
10. FK Filjo Ladomerská Vieska (SO ÚHČ)
11. TJ Družstevník Lovčica‐Trubín
12. TJ Kopernica
Žreb jesennej časti:
3. kolo ‐ 17.8.14 16:00
Krahule ‐ Kopernica
Ihráč ‐ Krem. Bane
Nevoľné ‐ Lovčica‐Trubín
Trnavá Hora ‐ Ladom. Vieska
Hron. Dúbrava ‐ Pitelová
Jastrabá ‐ Šáš. Podhradie
4. kolo ‐ 24.8.14 16:00
Kopernica ‐ Šáš. Podhradie
Pitelová ‐ Jastrabá
Ladom. Vieska ‐ Hron. Dúbrava
Lovčica‐Trubín ‐ Trnavá Hora
Krem. Bane ‐ Nevoľné
Krahule ‐ Ihráč
5. kolo ‐ 31.8.14 16:00
Ihráč ‐ Kopernica
Nevoľné ‐ Krahule
Trnavá Hora ‐ Krem. Bane
Hron. Dúbrava ‐ Lovčica‐Trubín
Jastrabá ‐ Ladom. Vieska
Šáš. Podhradie ‐ Pitelová
6. kolo ‐ 7.9.14 15:30
Kopernica ‐ Pitelová
Ladom. Vieska ‐ Šáš. Podhradie
Lovčica‐Trubín ‐ Jastrabá
Krem. Bane ‐ Hron. Dúbrava
Krahule ‐ Trnavá Hora
Ihráč ‐ Nevoľné
7. kolo ‐ 14.9.14 15:30
Nevoľné ‐ Kopernica
Trnavá Hora ‐ Ihráč
Hron. Dúbrava ‐ Krahule
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Jastrabá ‐ Krem. Bane
Šáš. Podhradie ‐ Lovčica‐Trubín
Pitelová ‐ Ladom. Vieska
8. kolo ‐ 21.9.14 15:00
Kopernica ‐ Ladom. Vieska
Lovčica‐Trubín ‐ Pitelová
Krem. Bane ‐ Šáš. Podhradie
Krahule ‐ Jastrabá
Ihráč ‐ Hron. Dúbrava
Nevoľné ‐ Trnavá Hora
9. kolo ‐ 28.9.14 15:00
Trnavá Hora ‐ Kopernica
Hron. Dúbrava ‐ Nevoľné
Jastrabá ‐ Ihráč
Šáš. Podhradie ‐ Krahule
Pitelová ‐ Krem. Bane
Ladom. Vieska ‐ Lovčica‐Trubín
10. kolo ‐ 5.10.14 14:30
Kopernica ‐ Lovčica‐Trubín
Krem. Bane ‐ Ladom. Vieska
Krahule ‐ Pitelová
Ihráč ‐ Šáš. Podhradie
Nevoľné ‐ Jastrabá
Trnavá Hora ‐ Hron. Dúbrava
11. kolo ‐ 12.10.14 14:30
Hron. Dúbrava ‐ Kopernica
Jastrabá ‐ Trnavá Hora
Šáš. Podhradie ‐ Nevoľné
Pitelová ‐ Ihráč
Ladom. Vieska ‐ Krahule
Lovčica‐Trubín ‐ Krem. Bane

1. kolo ‐ 19.10.14 14:00
Krem. Bane ‐ Kopernica
Krahule ‐ Lovčica‐Trubín
Ihráč ‐ Ladom. Vieska
Nevoľné ‐ Pitelová
Trnavá Hora ‐ Šáš. Podhradie
Hron. Dúbrava ‐ Jastrabá
2. kolo ‐ 26.10.14 14:00
Kopernica ‐ Jastrabá
Šáš. Podhradie ‐ Hron. Dúbrava
Pitelová ‐ Trnavá Hora
Ladom. Vieska ‐ Nevoľné
Lovčica‐Trubín ‐ Ihráč
Krem. Bane ‐ Krahule
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Žreb jarnej časti:
12. kolo ‐ 5.4.15 15:30
Kopernica ‐ Krem. Bane
Lovčica‐Trubín ‐ Krahule
Ladom. Vieska ‐ Ihráč
Pitelová ‐ Nevoľné
Šáš. Podhradie ‐ Trnavá Hora
Jastrabá ‐ Hron. Dúbrava
13. kolo ‐ 12.4.15 15:30
Jastrabá ‐ Kopernica
Hron. Dúbrava ‐ Šáš. Podhradie
Trnavá Hora ‐ Pitelová
Nevoľné ‐ Ladom. Vieska
Ihráč ‐ Lovčica‐Trubín
Krahule ‐ Krem. Bane
14. kolo ‐ 19.4.15 16:00
Kopernica ‐ Krahule
Krem. Bane ‐ Ihráč
Lovčica‐Trubín ‐ Nevoľné
Ladom. Vieska ‐ Trnavá Hora
Pitelová ‐ Hron. Dúbrava
Šáš. Podhradie ‐ Jastrabá
15. kolo ‐ 26.4.15 16:00
Šáš. Podhradie ‐ Kopernica
Jastrabá ‐ Pitelová
Hron. Dúbrava ‐ Ladom. Vieska
Trnavá Hora ‐ Lovčica‐Trubín
Nevoľné ‐ Krem. Bane
Ihráč ‐ Krahule
16. kolo ‐ 3.5.15 16:30
Kopernica ‐ Ihráč
Krahule ‐ Nevoľné
Krem. Bane ‐ Trnavá Hora
Lovčica‐Trubín ‐ Hron. Dúbrava
Ladom. Vieska ‐ Jastrabá
Pitelová ‐ Šáš. Podhradie
17. kolo ‐ 10.5.15 16:30
Pitelová ‐ Kopernica
Šáš. Podhradie ‐ Ladom. Vieska
Jastrabá ‐ Lovčica‐Trubín
Hron. Dúbrava ‐ Krem. Bane
Trnavá Hora ‐ Krahule
Nevoľné ‐ Ihráč
18. kolo ‐ 17.5.15 17:00
Kopernica ‐ Nevoľné
Ihráč ‐ Trnavá Hora
33

Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom

Krahule ‐ Hron. Dúbrava
Krem. Bane ‐ Jastrabá
Lovčica‐Trubín ‐ Šáš. Podhradie
Ladom. Vieska ‐ Pitelová
19. kolo ‐ 24.5.15 17:00
Ladom. Vieska ‐ Kopernica
Pitelová ‐ Lovčica‐Trubín
Šáš. Podhradie ‐ Krem. Bane
Jastrabá ‐ Krahule
Hron. Dúbrava ‐ Ihráč
Trnavá Hora ‐ Nevoľné
20. kolo 31.5.15 17:00
Kopernica ‐ Trnavá Hora
Nevoľné ‐ Hron. Dúbrava
Ihráč ‐ Jastrabá
Krahule ‐ Šáš. Podhradie
Krem. Bane ‐ Pitelová
Lovčica‐Trubín ‐ Ladom. Vieska
21. kolo ‐ 7.6.15 17:00
Lovčica‐Trubín ‐ Kopernica
Ladom. Vieska ‐ Krem. Bane
Pitelová ‐ Krahule
Šáš. Podhradie ‐ Ihráč
Jastrabá ‐ Nevoľné
Hron. Dúbrava ‐ Trnavá Hora
22. kolo ‐ 14.6.15 17:00
Kopernica ‐ Hron. Dúbrava
Trnavá Hora ‐ Jastrabá
Nevoľné ‐ Šáš. Podhradie
Ihráč ‐ Pitelová
Krahule ‐ Ladom. Vieska
Krem. Bane ‐ Lovčica‐Trubín

II. TRIEDA "JUH":
01. FK Malá Lehota
02. ŠK Lesy Banská Belá
03. TJ Slovan ČSŠK Sklené Teplice (SO ÚHČ)
04. FK Vyhne
05. TJ Štart Prenčov
06. Partizán Prochot
07. MFK Žarnovica “B” (ihrisko Horné Hámre)
08. TJ Prestavlky
09. TJ Ostrý Grúň
10. FK Pohronie “C” (SO ÚHČ, ihrisko Dolná Trnávka)
11. ŠK Rudno nad Hronom
12. Kovo Hronský Beňadik
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Žreb jesennej časti:
3. kolo ‐ 17.8.14 16:00
Banská Belá ‐ Hron. Beňadik
Skl. Teplice ‐ Malá Lehota
Vyhne ‐ Rudno n/Hr.
Prenčov ‐ Pohronie "C"/Dol. Trnávka
Prochot ‐ Ostrý Grúň
Žarnovica "B"/Hor. Hámre ‐ Prestavlky
4. kolo ‐ 24.8.14 16:00
Hron. Beňadik ‐ Prestavlky
Ostrý Grúň ‐ Žarnovica "B"/Hor. Hámre
Pohronie "C"/Dol. Trnávka ‐ Prochot
Rudno n/Hr. ‐ Prenčov
Malá Lehota ‐ Vyhne
Banská Belá ‐ Skl. Teplice
5. kolo ‐ 31.8.14 16:00
Skl. Teplice ‐ Hron. Beňadik
Vyhne ‐ Banská Belá
Prenčov ‐ Malá Lehota
Prochot ‐ Rudno n/Hr.
Žarnovica "B"/Hor. Hámre ‐ Pohronie "C"/Dol. Trnávka
Prestavlky ‐ Ostrý Grúň
6. kolo ‐ 7.9.14 15:30
Hron. Beňadik ‐ Ostrý Grúň
Pohronie "C"/Dol. Trnávka ‐ Prestavlky
Rudno n/Hr. ‐ Žarnovica "B"/Hor. Hámre
Malá Lehota ‐ Prochot
Banská Belá ‐ Prenčov
Skl. Teplice ‐ Vyhne
7. kolo ‐ 14.9.14 15:30
Vyhne ‐ Hron. Beňadik
Prenčov ‐ Skl. Teplice
Prochot ‐ Banská Belá
Žarnovica "B"/Hor. Hámre ‐ Malá Lehota
Prestavlky ‐ Rudno n/Hr.
Ostrý Grúň ‐ Pohronie "C"/Dol. Trnávka
8. kolo ‐ 21.9.14 15:00
Hron. Beňadik ‐ Pohronie "C"/Dol. Trnávka
Rudno n/Hr. ‐ Ostrý Grúň
Malá Lehota ‐ Prestavlky
Banská Belá ‐ Žarnovica "B"/Hor. Hámre
Skl. Teplice ‐ Prochot
Vyhne ‐ Prenčov
9. kolo ‐ 28.9.14 15:00
Prenčov ‐ Hron. Beňadik
Prochot ‐ Vyhne
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Žarnovica "B"/Hor. Hámre ‐ Skl. Teplice
Prestavlky ‐ Banská Belá
Ostrý Grúň ‐ Malá Lehota
Pohronie "C"/Dol. Trnávka ‐ Rudno n/Hr.
10. kolo ‐ 5.10.14 14:30
Hron. Beňadik ‐ Rudno n/Hr.
Malá Lehota ‐ Pohronie "C"/Dol. Trnávka
Banská Belá ‐ Ostrý Grúň
Skl. Teplice ‐ Prestavlky
Vyhne ‐ Žarnovica "B"/Hor. Hámre
Prenčov ‐ Prochot
11. kolo ‐ 12.10.14 14:30
Prochot ‐ Hron. Beňadik
Žarnovica "B"/Hor. Hámre ‐ Prenčov
Prestavlky ‐ Vyhne
Ostrý Grúň ‐ Skl. Teplice
Pohronie "C"/Dol. Trnávka ‐ Banská Belá
Rudno n/Hr. ‐ Malá Lehota
1. kolo ‐ 19.10.14 14:00
Malá Lehota ‐ Hron. Beňadik
Banská Belá ‐ Rudno n/Hr.
Skl. Teplice ‐ Pohronie "C"/Dol. Trnávka
Vyhne ‐ Ostrý Grúň
Prenčov ‐ Prestavlky
Prochot ‐ Žarnovica "B"/Hor. Hámre
2. kolo ‐ 26.10.14 14:00
Hron. Beňadik ‐ Žarnovica "B"/Hor. Hámre
Prestavlky ‐ Prochot
Ostrý Grúň ‐ Prenčov
Pohronie "C"/Dol. Trnávka ‐ Vyhne
Rudno n/Hr. ‐ Skl. Teplice
Malá Lehota ‐ Banská Belá
Žreb jarnej časti:
12. kolo ‐ 5.4.15 15:30
Hron. Beňadik ‐ Malá Lehota
Rudno n/Hr. ‐ Banská Belá
Pohronie "C"/Dol. Trnávka ‐ Skl. Teplice
Ostrý Grúň ‐ Vyhne
Prestavlky ‐ Prenčov
Žarnovica "B"/Hor. Hámre ‐ Prochot
13. kolo ‐ 12.4.15 15:30
Žarnovica "B"/Hor. Hámre ‐ Hron. Beňadik
Prochot ‐ Prestavlky
Prenčov ‐ Ostrý Grúň
Vyhne ‐ Pohronie "C"/Dol. Trnávka
Skl. Teplice ‐ Rudno n/Hr.
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Banská Belá ‐ Malá Lehota
14. kolo ‐ 19.4.15 16:00
Hron. Beňadik ‐ Banská Belá
Malá Lehota ‐ Skl. Teplice
Rudno n/Hr. ‐ Vyhne
Pohronie "C"/Dol. Trnávka ‐ Prenčov
Ostrý Grúň ‐ Prochot
Prestavlky ‐ Žarnovica "B"/Hor. Hámre
15. kolo ‐ 26.4.15 16:00
Prestavlky ‐ Hron. Beňadik
Žarnovica "B"/Hor. Hámre ‐ Ostrý Grúň
Prochot ‐ Pohronie "C"/Dol. Trnávka
Prenčov ‐ Rudno n/Hr.
Vyhne ‐ Malá Lehota
Skl. Teplice ‐ Banská Belá
16. kolo ‐ 3.5.15 16:30
Hron. Beňadik ‐ Skl. Teplice
Banská Belá ‐ Vyhne
Malá Lehota ‐ Prenčov
Rudno n/Hr. ‐ Prochot
Pohronie "C"/Dol. Trnávka ‐ Žarnovica "B"/Hor. Hámre
Ostrý Grúň ‐ Prestavlky
17. kolo ‐ 10.5.15 16:30
Ostrý Grúň ‐ Hron. Beňadik
Prestavlky ‐ Pohronie "C"/Dol. Trnávka
Žarnovica "B"/Hor. Hámre ‐ Rudno n/Hr.
Prochot ‐ Malá Lehota
Prenčov ‐ Banská Belá
Vyhne ‐ Skl. Teplice
18. kolo ‐ 17.5.15 17:00
Hron. Beňadik ‐ Vyhne
Skl. Teplice ‐ Prenčov
Banská Belá ‐ Prochot
Malá Lehota ‐ Žarnovica "B"/Hor. Hámre
Rudno n/Hr. ‐ Prestavlky
Pohronie "C"/Dol. Trnávka ‐ Ostrý Grúň
19. kolo ‐ 24.5.15 17:00
Pohronie "C"/Dol. Trnávka ‐ Hron. Beňadik
Ostrý Grúň ‐ Rudno n/Hr.
Prestavlky ‐ Malá Lehota
Žarnovica "B"/Hor. Hámre ‐ Banská Belá
Prochot ‐ Skl. Teplice
Prenčov ‐ Vyhne
20. kolo ‐ 31.5.15 17:00
Hron. Beňadik ‐ Prenčov
Vyhne ‐ Prochot
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Skl. Teplice ‐ Žarnovica "B"/Hor. Hámre
Banská Belá ‐ Prestavlky
Malá Lehota ‐ Ostrý Grúň
Rudno n/Hr. ‐ Pohronie "C"/Dol. Trnávka
21. kolo ‐ 7.6.15 17:00
Rudno n/Hr. ‐ Hron. Beňadik
Pohronie "C"/Dol. Trnávka ‐ Malá Lehota
Ostrý Grúň ‐ Banská Belá
Prestavlky ‐ Skl. Teplice
Žarnovica "B"/Hor. Hámre ‐ Vyhne
Prochot ‐ Prenčov
22. kolo ‐ 14.6.15 17:00
Hron. Beňadik ‐ Prochot
Prenčov ‐ Žarnovica "B"/Hor. Hámre
Vyhne ‐ Prestavlky
Skl. Teplice ‐ Ostrý Grúň
Banská Belá ‐ Pohronie "C"/Dol. Trnávka
Malá Lehota ‐ Rudno n/Hr.
ÚČASTNÍCI MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ ObFZ ZH ‐ súťažný ročník 2014/2015:

MALÝ FUTBAL „ŽIACI“:

Skupina „A“:

Skupina „B“:

TJ Sokol Trnavá Hora

TJ Štart Prenčov

ŠK Lesy Banská Belá

FK Filjo Ladomerská Vieska

TJ Baník Štiavnické Bane

ŠK Rudno nad Hronom

TJ Družstevník Lovčica‐Trubín

OŠK Hodruša‐Hámre

TJ Lovča

TJ Ostrý Grúň

TJ Družstevník Janova Lehota

FK Vyhne

OŠK Lutila

TJ Partizán Veľká Lehota

(Pozn.: Skupiny vyžrebovala ŠTK ObFZ ZH 22.7.2014)

MINILIGA „PRÍPRAVKY“:

FK Pohronie
MFK Žarnovica
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MFK Nová Baňa
FK Sitno Banská Štiavnica
TJ Partizán Župkov
TJ Baník Štiavnické Bane
TJ PS Hliník nad Hronom
OŠK Hodruša‐Hámre
FK Filjo Ladomerská Vieska
ŠK Voznica

Propozície mládežníckych súťaží budú zaslané zúčastneným FK a zverejnené na webe www.obfzzh.sk. Jesenná
časť súťaže malý futbal „žiaci“ začína v sobotu 30. 8. 2014, miniliga prípraviek podľa dohody FK.
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