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OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ HUMENNÉ

ROZPIS
OBLASTNÝCH
FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ
RIADENÝCH OBFZ HUMENNÉ

pre súťažný ročník 2010-2011
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Oblastný futbalový zväz HUMENNÉ ,Osloboditeľov 3
Určené:
a)
b)
c)
d)

futbalovým klubom riadeným ObFZ
SFZ , VsFZ
členom Rady, Výkonného výboru a komisií ObFZ
rozhodcom a delegátom ObFZ

Poštu adresovať:

Oblastný futbalový zväz
P.O.BOX. 31
ul. Osloboditeľov č.3
066 01 HUMENNÉ

E:mail:futbalhe@mail.t-com.sk
www.futbalobfzhe.sk
Telefón, fax:057/ 7752 854, mob. tel: 0907 915318
IČO : 31957757
DIČ: 2021433557
Hlásenie výsledkov po stretnutí:
Redakcia POD VIHORLATOM-na číslo telefónu : tel.fax: 7888101, 7722227, 0907
863571, 77630 55 , e-mail: skuba.podvih@inmail.sk, podvih@mail.t-com.sk
Redakcia Podvihorlatských novín-na číslo telefónu: 786 5604, 0905 389 470, 0907 999
908, 0905 683 506, 0904 531499, fax: 786 5614, e-mail: noviny@famm.sk
ObFZ upozorňuje FK, že sú v zmysle RS čl. 11/e povinní hlásiť výsledky všetkých
domácich stretnutí dospelých, dorastencov a žiakov Výsledky sú kluby povinné hlásiť vždy
v nedeľu po odohratí stretnutia pod disciplinárnymi opatreniami
Pri hlásení výsledkov stretnutí je treba uviesť výsledok stretnutia, výsledok polčasu,
strelcov gólov oboch súperov /z toho z 11 m/, strelcov nepremenených pokutových kopov,
ŽK a ČK, meno rozhodcu, počet divákov a svoje meno.
Okrem toho spravodajcovia FK I. triedy dospelých sú povinní nahlásiť aj bližší
komentár k stretnutiu /cca 5 viet/.
Postihy DK ObFZ za nedostatky pri hlásení výsledkov:
– za nenahlásenie výsledku domáceho stretnutia v určenom čase:4,00 €
– za zlé nahlásenie výsledku stretnutia v určenom čase: 2,00 €
– za neskoré nahlásenie výsledku stretnutia v určenom čase: 2,00 €
Slovenský futbalový zväz Junácka 6 , 832 80 BRATISLAVA
e-mail: zvolené priezvisko@futbalsfz.sk
webová stránka: www.futbalsfz.sk
Východoslovenský futbalový zväz Alejová 2 , 042 96 KOŠICE
tel. a fax: 055 6433566
Sekretár: Marcel Eperieši, mob.: 0907 992394, 0903 992394
e-mail: vsfz@mail.t–com.sk
webová stránka: www.futbalvsfz.sk
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Predseda, sekretár, výkonný výbor a predseda RK ObFZ:
meno priezvisko : František BAZÁR, predseda
bydlisko
: 067 23 Baškovce č.56
telefón
: 0915 960615
e-mail
: baskovce@stonline.sk

priezvisko meno : Mgr.MOCHNACKÝ Ladislav,sekretrár ObFZ
bydlisko
: 066 01 Humenné, Laborecka 34
telefón/fax
: 0907 915 318, 057/7752854
e-mail
: futbalhe@mail.t-com.sk

priezvisko meno : DROBŇÁK Vladimír, podpredseda
bydlisko
: 069 01 Snina, Komenského 2651
telefón
: 0905 429303
e-mail
: drobnak@mail.t-com.sk
zodpovedný za : TMK,
priezvisko meno : FRIGA Marián
bydlisko
: 066 01 Humenné, Košická 1
telefón
: 0905 778352
e-mail
: marianfriga@post.sk
zodpovedný za : KR,
priezvisko meno : PaedDr. ŠKUBA Marián
bydlisko
: 066 01 Humenné, SNP 43
telefón/fax
: 0907 863571, 7888101
e-mail
: skuba.podvih@gmail.com
zodpovedný za : ŠTK,
priezvisko meno : Ing. RAKAR Stanislav
bydlisko
: 094 07 Nižná Sitnica 51
telefón/fax
: 0908 077520, 057/4478125
e-mail
: niznasitnica@gmail.com
zodpovedný za : MRK,
priezvisko meno : Ing.ČEREVKA Ivan
bydlisko
: 066 01 Humenné, Košicka č.38
telefón
: 0918 243447
e-mail
: cerevka@stavrim.sk
zodpovedný za : DK
priezvisko meno :ŠTEFAN Imrich
bydlisko
: 066 01 Humenné, Třebičska 14
telefón
: 0905 654351
e-mail
:
zodpovedný za : KM

priezvisko meno : Jozef FEDORKO, predseda RK
bydlisko
: 094 07 Pakostov č.85
telefón/fax
: 0918 409344, 057/4498222
e-mail
: pakostov@stonline.sk
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Rada ObFZ:
František BAZÁR, predseda
BARNA František
Ing.BLÁHA Benjamín
Mgr.BURCIN Slavomír
ČEREVKA Peter
DROBŇÁK Jozef
Ing. DZEMJAN Albert
Mgr.HAČKO Matúš
Ing. HNATKO Ľubomír
Ing. KARĽA Peter
LUKAČÍK Jozef
NAZAD Jozef
PAULIŠIN Viliam

067 23 Baškovce č.56
067 77 Zempl. Hámre 149/181
067 83 Kamienka 139
067 03 Krásny Brod č.100
066 01 Kochanovce č.178
067 13 Rokytov č.29
067 41 Ptičie č.68
06901 Snina,Strojárska 1832
068 01 Vydraň č.66
067 01 Belá n/Cir. č.523/6
068 01 Ňagov č.25
094 06 Košarovce
067 01 Hrabovec n/L

M: 0915 960615
M: 0908 362896
M: 0905 778370
M: 0905 145878
M: 0905 868948
M: 0903 272408
M: 0907 931882
M: 0907 044638
M: 0905 407549
M: 0905 407944
M: 0907 633797
M: 0905 407549
M: 0918 567327

Predsedovia odborných komisií:
DUB Ján, predseda ŠTK
Mgr.OĽHA Jozef, predseda KM
Ing.TREŠČÁK Vilam, predseda DK
JOSAY Ján, predseda KR
GAJDOŠ Ján, predseda MRK
Ing.FERENC Jozef, predseda OK
KOMJATY Štefan, predseda TMK

066 01 Humenné, Laborecka 29
066 01 Humenné, Laborecka 57
067 32 Rovné č.17
066 01 Humenné, Dobrianskeho 5
069 01 Snina, Študentska č.1463
069 01 Snina, Palaríková č.1625
067 31 Udavské 361

M: 0904 865882
M: 0905 357433
M: 0907 581402
M: 0908 876217
M: 0903 274757
M: 0905 748692
M: 0918 468235

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.Riadenie súťaží
Kategória mužov
I. trieda
II. trieda
III. A trieda
III. B trieda
Kategória dorastu
- I. trieda
- II. trieda skupina A,B,C,D,E,F súťaž s menším počtom hráčov –“malý futbal”
Kategória žiaci
- I trieda,
- II. trieda skupina A,B,C,D,E,F súťaž s menším počtom hráčov- “malý futbal”
2.Termíny a hracie dni
a/Termínová listina je nedeliteľnou súčasťou tohto Rozpisu a termíny v nej uvedené sú
záväzné pre všetky FK oblastných futbalových súťaží a pre oblastné futbalové zväzy
v rámci Východoslovenského regiónu.
b/ Termíny stretnutí určuje ŠTK riadiaceho orgánu (SP č.57). Riadiaci organ ma vo
výnimočných a odvovodnených prípadoch právo nariadiť stretnutia aj v iných termínoch,
ako je uvedené v termínovej listine (SP čl.58/3).
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TERMÍNOVÁ LISTINA
Oblastných futbalových súťaží pre súťažný ročník
2010-2011

DOSPELÍ
Začiatok jesennej časti 2010/2011
I. a II. trieda - 08.8.2010
III.A trieda - 15.8.2010
III.B trieda - 15.8.2010
Začiatok jarnej časti 2010/2011
I. a II. trieda – 27.3.2011
III.A trieda - 24.4.2011
III.B trieda - 24.4.2011

DORAST A ŽIACI
Začiatok jesennej časti 2010/2011
I.trieda dorast - 15.8.2010
I.trieda žiaci - 28..8.2010
Pohár NEXIA FIBERS a.s. a ObFZ
1. kolo – 1.8.2010
2. kolo – 1.9.2010
3. kolo – 15.9.2010
semifinále – 13.03.2011, 20.03.2011
3. Účastníci súťaží
sú uvedení v tomto Rozpise
4. Vyžrebovanie súťaží
Vyžrebovanie je uvedené v prílohe tohto Rozpisu a je jeho nedeliteľnou súčasťou.
5. Hracie dni a hracie časy
a) Hracím dňom pre súťaže dospelých a dorastu je zásadne nedeľa resp. iný deň stanovený
komisiou ŠTK
b) ÚHČ dospelých sú uvedené v čl. 63 SP , s tým, že z dôvodu spojov a odchodu hráčov do
škôl ŠTK nariaďuje, odohrať stretnutia oproti pôvodnému článku najneskôr o 16.00 hod.
c) Dorast hrá svoje stretnutia 2 hod. 15 min. pred UHČ dospelých
d) Samostatné stretnutia dorastu a mládeže sa hrajú v jednotnom UHČ - 13.30 hod
e) Výnimky z ÚHČ sú uvedené pri rozlosovaní jednotlivých skupín.
f) ŠTK si vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny alebo hracie časy v odôvodnených
prípadoch v súlade so zásadami, že stretnutia sa predohrávajú.
g) V prípade priaznivého počasia v jesennej časti súťaže sa prvé jarné kolo I. a II. tr.
predohrá. Ak sa pre zlé povertnostné podmienky neodohrajú posledné jesenné kola
termíny pre dohrávku určí ŠTK.
h) V posledných 3 kolách sa rušia všetky výnimky z ÚHČ stretnutí dospelých. Zároveň si
ŠTK vyhradzuje právo v stretnutiach o postup alebo zostup v odôvodnených prípadoch
zrušiť čakaciu dobu .
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6) Miesto stretnutia
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK ObFZ, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené
na 1. mieste. Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku vôbec musia byť nahlásené
na ŠTK ObFZ 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 (SP čl.58/2)
c) Všetky FK sú povinné najneskôr do 10 dní pred začiatkom súťažného ročníka oznámiť
doporučene všetkým súperom a ŠTK, na ktorom štadióne budú hrať svoje domáce
majstrovské stretnutia. Zmena ihriska v priebehu súťažného ročníka musí byť odsúhlasená
ŠTK v zmysle článku 6a tohoto Rozpisu.
d) Majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a žiakov sa hrajú zásadne na trávnatých
plochách. ŠTK povoľuje odohratie majstrovských stretnutí všetkých kategórií v jesennej
časti od 1. 11. 2010 a v jarnej časti do 15. 4. 2011 aj na vedľajších trávnatých a
škvárových ihriskách, pokiaľ boli schválené ŠTK. V týchto termínoch o hracej ploche je
oprávnený rozhodnúť usporiadajúci FK. Ak vplyvom poveternostných podmienok
v priebehu celého súťažného ročníka, t.j. mimo uvedených termínov, 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.
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
filmového alebo videozáznamu z celého stretnutia. Porušenie tohoto ustanovenia sa bude
pokladať za porušenie predpisov a nariadení tohoto Rozpisu a bude riešené podľa
príslušných článkov DK ObFZ.
g) Domáce FK v I. triede dospelých sú povinné 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 byt vždy krytý batériami a musí byt vyhotovený z optimálneho
miesta a v požadovanej kvalite. Miesto natáčania videozáznamu nahlási klub ŠTK do
začiatku príslušnej súťaže.
- videozáznam je FK povinný na požiadanie okamžite predložiť riadiacemu orgánu
(ŠTK, DK, KR) natočený výlučne na DVD nosiči. Klub je povinný archivovať záznam
po dobu 14 dní po odohratí stretnutia.
- námietky so žiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu je potrebné zaslať do 48 hod. s
poplatkom vo výške: 1. trieda dospelých –20,- €. 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
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- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť s
vyznačením času (minutáže)
- predloženie, resp. požiadanie o predloženie (v prípade hosťujúceho klubu, ktorý si sám
videozáznam nevyhotovoval) príslušnej video dokumentácie v súlade s týmto bodom
- pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu s uvedením ich mien,
priezvisk 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 – 20,- €.
- žiadosť pre prípadnú osobnú účasť pri sledovaní videozáznamu KR.
- KR žiadosti vyhovie, ale až po internom vyriešení a vynesení rozhodnutia o sťažnosti
- príslušné komisie riadiaceho zväzu si vyhradzujú právo vyžiadať videozáznam aj v
prípade, že nebola zo žiadnej strany vznesená požiadavka na vzhliadnutie
videozáznamu. V takomto prípade je klub povinný tak urobiť najneskôr do 48 hod. po
stretnutí s tým ,že poplatok stanovený týmto Rozpisom klub neuhrádza.
Domáci FK na požiadanie hosťujúceho musí umožniť zhotoviť videonahrávku.
- Za nedodanie vídeozáznamu DK udelí minimálnu pokutu 50,- €, alebo dodanie
neúplného vídeozáznamu DK udelí minimálnu pokutu 40,- €,
h) Domáci FK vypisuje zápis ako prvý, tak, aby rozhodca stretnutia mal “ Zápis o
stretnutí” k dispozícii na kontrolu najneskôr 20 min. pred UHČ, odovzdáva ho v 3
vyhotoveniach. Originál ostáva R stretnutia, po jednom exemplári odovzdá
kapitánom družstiev, s vypísanou prednou stranou zápisu (kvôli kontrole osobných
trestov, resp. námietok a pod.)
i) Nedodanie vídeozáznamu
j) Za zostryhanie, alebo nedodanie videozáznamu stretnutia na vyžiadanie odbornej
komisie FK uhradí pokutu minimalne 20,- €
7. Hospodárske náležitosti
a) Družstvá dospelých hrajúce v súťažiach ObFZ sú povinné uhradiť štartovné a súťažný
vklad spolu s prihláškou do súťaže v nasledovnej výške:
SÚŤAŽNÝ VKLAD – 35 €)
ŠTARTOVNÉ 2010/2011
- I.trieda dospelí : 185 €
- II. trieda dospelí : 170 €
- III. trieda dospelí : 135 €
b) Prostriedky získané zo štartovného budú použité na riadiacu činnosť ObFZ. a prácu
komisií. Ústrižok o zaplatení sú FK povinné predložiť do aktívu ŠTK pri žrebovaní
nového súťažného očníka. V prípade nezaplatenia poplatku družstvo dospelých nebude
zaradené do súťaží ObFZ.
c) Každý FK hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady.
d) Pokuty, ktoré udelí riadiaci zväz (jeho komisia) sa opčítavajú zo súťažného vkladu (35,00
€), ktoré FK vopred zaplatí
f) Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia sa stanovuje uhradiť poplatok. Pre
súťaže riadené ObFZ je výška poplatku stanovená viť. tabuľka „poplatky“:
h)Usporiadajúci FK je povinný vydať hosťujúcemu FK 18 voľných vstupeniek pre družstvo
dospelých a 15 pre družstvo mládeže (dorast, mladší dorast a žiaci).
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SADZOBNÍK ODMIEN ROZHODCOM A DELEGÁTOM
V SÚŤAŽIACH RIADENÝCH ObFZ HUMENNÉ ZA STRETNUTIE:
Pre súťažný ročník 2010-2011 boli Radou ObFZ schválené tieto náhrady rozhodcom a
delegátom zväzu:
DOSPELÍ
II.TRIEDA

I.TRIEDA
Hruba
€

Daň
19%

Čista
€

Hruba
€

Daň
19%

Čista
€

III.TREIEDA
Hruba
€

Daň
19%

Čista
€

20,98 3,98 17,00 18,51 3,51 15,00 16,04 3,04 13,00
16,04 3,04 13,00 13,57 2,57 11,00 12,34 2,34 10,00
16,04 3,04 13,00 13,57 2,57 11,00 12,34 2,34 10,00
POHÁR:
Odmeny rozhodcom a delegátom v súťaži Pohára NEXIS FIBERS a.s. a ObFZ hradia, ako
v súťažnom stretnutí podľa príslušnosti súťaže domáceho FK. (I. trieda, II. trieda, III. trieda

DORAST
I.TRIEDA
Hruba
€

Daň
19%

Čista
€

ŽIACI

MAL. FUTBAL
ZA ZÁPAS

Hruba Daň
€
19%

Čista
€

Hruba Daň
€
19%

Čista
€

12,34 2,34 10,00 9,87 1,87 8,00 4,93 0,93 4,00
8,65 1,65 7,00 ,93 0,93 4,00 8,65 1,65 7,00 -

Pri riadení nemajstrovských stretnutí a na turnajoch sa stanoví odmena dohodou.
Rozhodcom a delegátom zväzu delegovaných ObFZ patrí náhrada cestovných výdavkov a
stravné v zmysle vyhlášky nasledovne: nad 5 hod. –3,60 €)
Pri použití vlastného motorového vozidla k ceste do miesta stretnutia sa poskytuje delegátovi
a rozhodcom náhrada vo výške 0,10 € za km jazdy. Ak delegát , alebo rozhodca nepoužije
vlastné motorové vozidlo, môže účtovať cestovné do miesta stretnutia a späť vo výške
verejným dopravným prostriedkom.
V prípade ,že R alebo D je delegovaný na dve stretnutia po sebe naväzujúce môže účtovať
cestovné v klube ,ktorý je bližšie k miestu bydliska a v ďalšom klube , ktorý je vzdalenejší od
miesta bydliska iba cestovné z klubu ktorý je ližsšie k miestu byliska do vzdialenejšieho
miesta bydliska . Nemožno poskytnúť iné kilometrovné ani úhradu za použitie vozidiel
autotaxi.
Pri delegovaní v jednom termíne na dve stretnutia účtuje rozhodca aj DZ za dorastenecký
predzápas 100 % náhrad ako za samostatné dorastenecké stretnutie. Futbalové kluby sú
povinné zdaňovať paušálne náhrady R, AR a DZ vo výške 19 %.
ch/Vstupné na stretnutia si stanovuje usporiadajúci FK. Vstupenky si zabezpečuje domáci FK
sám.
i/Usporiadajúci FK je v zmysle SP čl. 44, bod h povinný vyplatiť najneskôr do 30 min. po
skončení stretnutia podľa predložených dokladov náhrady rozhodcom a delegátovi. V prípade
nesplnenia tejto povinnosti budú voči nemu vyvodené disciplinárne dôsledky.
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8.Poplatky
1/
Štartovné na súťažný ročník
Súťažný vklad
2/
POPLATKY
Za prerokovanie disciplinárneho previnenia
kolektívu
Za prerokovanie disciplinárneho previnenia
jednotlivca
Žiadosť o odpustenie, alebo zmenu trestu
kolektívu,
Žiadosť o odpustenie, alebo zmenu trestu
jednotlivca
Za prerokovanie žiadosti zmeny termínu
stretnutia po Aktíve ŠTK a v priebehu
súťažného ročníka
3/

Poplatky z futbalových noriem SFZ
za prerokovanie - NÁMIETKA (protest)
Poplatok za prerokovanie - ODVOLANIE

I. trieda
dospelí
185,00 €

II.trieda
dospelí
170,00 €

III. tr.
dospelí
135,00 €
35,00 €

DOSPELÍ
8,00 €

Žiaci

Dorast
0

DORAST ŽIACI
3,00 €
3,00 €

7,00

3,00 €

3,00 €

10,00 €

5,00 €

5,00€

10,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

3,00 €

DOSPELÍ

DORAST ŽIACI

7,00 €
33,00 €

7,00 €
4,00 €
33,00 €

Vklady pri námietkach, odvolaniach, prestupoch a pod. musia byť označené na poštovej
poukážke poznámkou „NÁMIETKA, ODVOLANIE“(v správe prijímateľa). V prípade
vyhovenia námietkam alebo odvolaniu, vklady sa vracajú po ukončení jesennej a jarnej časti
súťaže, vklad bez tohto označenia nebude vrátený späť FK.
4/
POPLATOK
DOSPELÍ
DORAST
za prestup, hosťovanie (VsFZ, ObFZ)
10,00 €
7,00 €
za prestup, hosťovanie–urýchlene(VsFZ, ObFZ)
15,00 €
10,00 €
(doručené osobne v úradných hodinách MrK)
za vystavenie registračného
preukazu
4,00 €
(duplikátu ) VsFZ
za vystavenie reg. preukazu (duplikátu) do 10
dní od doručenia. (na obálku je potrebné napísať
10,00 €
„U“) VsFZ
5/
POPLATOK
ŽIACI
za vystavenie žiackeho preukazu (duplikátu)
4,00 €
(ObFZ Humenné)
za vystavenie žiackeho preukazu (duplikátu)
urýchlene, alebo doklady doručené osobne
v úradných hodinách MaRK) do 10. dní od
doručenia (na obálku je potrebné napísať „U“)
za vystavenie ŽP pri zmene názvu FK
za prestup, hosťovanie

5,00 €

4,00 €
5,00 €

10
6/
POKUTY
Pri odstúpení, alebo vylúčení družstva
dospelých počas rozbehnutej súťaže DK
ObFZ udelí futbalovým FK pokuty v
minimálnej výške:
Pri závažnom porušení a pri narušení
regulárnosti súťaže, nebude takéto družstvo
zaradené do súťaží ObFZ v nasledujúcom
súťažnom ročníku
FK, ktorého družstvo z akýchkoľvek dôvodov
nenastúpi na majstrovské, alebo pohárové
stretnutie bude potrestané pokutou vo výške
cestovného
verejným
dopravným
prostriedkom x 17. V prípade nenastúpenia na
stretnutie v posledných 3 kolách je táto
pokuta dvojnásobná

I. trieda
dospelí
350,00 €

II.trieda
dospelí
170,00 €

III. tr.
dospelí
100,00 €

Dorast

Žiaci

50,00 €

minimálne 40,00 €

minim. 20,00 €

DOSPELÍ
33,00 €

Dorast, Žiaci
10,00 €

20,00 €

-

7/
POPLATOK/ POKUTY
Žiadosť o zmenu rozhodcu po uverejnení
v úradnej správe ObFZ
Poplatok k námietke so žiadosťou o
vzhliadnutie videozáznamu
Za nedodanie vídeozáznamu DK udelí
minimálnu pokutu:
Za dodanie neúplného vídeozáznamu DK
udelí minimálnu pokutu:

50,00 €
40,00 €

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 sú pre FK záväzné.Kluby sú povinné
sledovať a dodržiavať dôsledne tresty hráčov ako aj počet žltých kariet.
c) Vo všetkých vekových kategóriach futbalových súťaží sa výsledky hodnotia podľa
platného SP nasledovne
Výhra 3 body
Remíza 1 bod
Prehra 0 bodov
d) Domáci FK je povinný pripraviť ku hre 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 dovršenia 18. roku veku je FK povinný predložiť pri
stretnutí potvrdenie o povolení jeho striedavého štartu v zmysle čl. 113 SP potvrdenie
lekára nesmie byť staršie ako 12 mesiacov. V prípade, že tak nevykoná, R nepovolí jeho
štart za družstvo dospelých R zároveň túto kontrolu uvedie v zápise o stretnutí. FK je
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povinný zaslať v týždni pred stretnutím kópiu súhlasu na striedavý štart hráča aj na ŠTK
ObFZ.. Nesplnenie tejto povinnosti bude pokladané za nerešpektovanie platných
predpisov a nariadení zo strany klubu a bude riešené v zmysle DP.
c) V kategórií dorastu štartujú hráči narodení od 1. 1. 1992 a mladší s podmienkou
dovršenia 14 rokov na RP.
d) V kategórií žiakov štartujú hráči narodení od 1. 1. 1996 a mladší s podmienkou
dovršenia 10 rokov.
e) ŠTK povoľuje štart max. 5 žiakov narodených po 1. 1. 1995 za družstvo dorastu na
platné žiacké preukazy. Platí ustanovenie SP čl.113, t.j. celú zodpovednosť za štarty
hráčov vo vlastnej, či vyššej vekovej kategórií nesie futbalový klub a príslušný tréner.
f) 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 obodobí 1.1. – 31.12. môže príslušný súťažný ročník dohrať v kategórií dorast.
g) Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami bez
obmedzenia číslovania (v rozpätí číslovania od 1 do max. 30), pričom základnú zostavu
tvoria hráči uvedení v poradí na prvých jedenástich riadkoch v Zápise o stretnutí.
Brankár má zároveň farbu dresu odlišnú od farby dresov ostatných hráčov a úboru
rozhodcov. Právo voľby dresov má hosťujúci klub. Domáci klub sa musí prispôsobiť.
h) Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je povinný
usporiadateľ stretnutia poskytnúť pre obe družstvá .
i) Striedanie hráčov v súťažiach dospelých – po 3, dorastu – po 4 bez obmedzenia,
v súťažiach žiakov - po 5 bez obmedzenia. V súťažiach žien organizovaných SFZ je
dovolené striedať 5 hráčok.
j) Družstvo v zápise rozhodcu 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 prítomý pri konfrontácii pred
srtenutím, jeho konfrontácia sa vykoná pri nástupe na hraciu plochu. Ak družstvo
nastúpi s menším počtom hráčom ako 11 u doplňujúcich hráčov sa konfrontácia vykoná
pri nástupe na hraciu plochu.
k) Registračné preukazy náhradníkov ostávajú v kabíne rozhodcov. V prípade konfrontácie
pred stretnutím sa táto vykoná aj u náhradníkov. V prípade námietok k totožnosti hráčov
plne platia ustanovenia SP, čl. 66.
l) Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťažnom (majstrovskom,
pohárovom) stretnutí.
m) Z dôvodu zamedzenia prieťahov a oneskorovania začiatkov stretnutí je domáci FK
povinný vypisovať zápis o stretnutí ako prvý.
n) V prípade, že sa stretnutie neuskutoční z viny hociktorého FK, R a DZ sa vypláca suma
50% z určenej paušalnej odmeny (-19% daň) + cestovné. Súmu uhradí domáce FK.
Výšku vyučtovania uvedie R v zápise o stretnutí a DZ v správe.
11. Podmienky štartu
a) Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný registračný preukaz podľa čl.
34 SP.Hráč môže mať vystavený len jeden RP vydaný matrikou SFZ resp. VsFZ, ktorý
musí obsahovať:
- fotografiu
- meno a priezvisko
- rodné číslo
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- doba platnosti RP
- názov klubu
- pečiatku o vytavení (v zalaminovanom RP nieje potrebná)
Za kontrolu RP ako je vyššie uvedené zodpovedajú rozhodca, vedúci družstva a tréner
ŠTK povoľuje štart hráčov v žiackych kategóriách len na žiacke preukazy úplne
zafóliované.
b) Lekárske prehliadky vo všetkých súťažiach riadených ObFZ sú stanovené čl. 36 SP.
Vykonanie lekárskej prehliadky hráčov si FK nechá potvrdiť hromadne(alebo idividuálne)
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. Štart
hráča je v takomto prípade 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.
c) Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou domáceho FK
zabezpečiť zdravotnícku službu vybavenú lekárničkou a nosidlami. Nedodržanie tohto
ustanovenia má za následok disciplinárne opatrenie. Zároveň D stretnutia je povinný
vykonať kontrolu jeho účasti.
d) 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.
e) ŠTK povoľuje v družstve v jednom stretnutí štart 5 zahraničných hráčov. Do uvedeného
počtu sa však nezaratávajú hráči,ktorí majú príslušnosťštátu,ktorý je riadným členom EU.
f) FK po obdržaní 4, resp. 8, 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.
-osobitne sa evidujú a trestajú napomenutia v Pohári.ObFZ
-do nového súťažného ročníka a nového ročníka Pohára ObFZ sa ŽK neprenášajú, trest
však áno.
-trest za napomenutie hráčov ŽK-ou v Pohári ObFZ sa stanovuje takto: po 2x ŽK jedno
stretnutie NP, po 4xŽK dve stretnutia NP,
-FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŽK, ČK podľa zápisu o stretnutí potvrdenom
kapitánom družstva a zodpovedajú za štart svojích hráčov v majstrovských stretnutiach.
Evidencia ŽK platí len pre kategóriu dospelých.
-hráč má po obdržaní 4.(1) resp. 8.(2), resp. 12–ej(3) ŽK automaticky zastavenú činnosť
na príslušný počet stretnutí uvedený v zátvorke..
g) Pri vylúčení hráča, resp. po príkaze DZ na odobratie RP, rozhodca hráčovi neodoberie
RP, len uvedie v zápise o stretnutí na 1. strane v kolonke 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.
h) Ak je stretnutie predčasne ukončené z dôvodu inzultácie R alebo AR, neprístojnosti, alebo
iných disciplinárných previnení 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
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orgánu a oznámiť zainteresovaným povinnosť zúčastniť sa najbližšieho zasadnutia DK
ObFZ.
i) Ak bol v stretnutí R alebo AR 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
stanoviska k uvedeným skutočnostiam.
j) 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
discipinárne dôsledky.
k) FK dospelých sú povinné vyplňovať zápis o stretnutí strojovým písmom. FK vo všetkých
stupňoch súťaží pripravujú 1 originál + 2 kópie zápisov o stretnutí. Po stretnutí R vyplní
1. stranu zápisu aj s prípadnými osobnými trestami, resp. pripomienkami kapitána
k stretnutiu, a takto vyplnený zápis s podpismi kapitánov po jednej kópií odovzdá
kapitánom (u mládeže vedúcim) družstva aj s podpisom rozhodcu. Tieto zápisy potom
slúžia FK pri prípadnom námietkovom konaní, resp. pri evidencií počtu ŽK, aby
nedochádzalo ku kontumácií výsledkov z dôvodu obdržania príslušných počtov ŽK.
o) 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.
p) 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.
q) V zmysle SP, čl. 31, bod „b“ sú družstvá dospelých štartujúcich v súťažiach ObFZ
povinné mať mládežnické družstvá zaradené v riadných dlhodobých súťažiach.
r) V prípade, že v priebehu súťažného ročníka FK odhlási družstvo mládeže, alebo
toto družstvo bude zo súťaže vylúčené z dôvodov neúčasti na stretnutiach FK
uhradí pokutu v zmysle podmienok štartu v jednotlivých súťažiach.
Podmienky štartu v jednotlivých triedach:
I. trieda – dospelí:
Povinné družstvo dorastu v novom súťažnom ročníku,
alebo družstvo žiakov v dlhodobej súťaží s poplatkom
alebo družstvo dorastu v malom futbale a poplatok
alebo družstvo žiakov v malom futbale a poplatok
alebo žiaci v malom futbale a dorast v malom futbale s poplatkom
alebo žiaci vo veľkom futbale a dorast v malom futbale s poplatkom
V prípade neprihlásenia mládežníckeho družstva poplatok

175,00 €
232,00 €
232,00 €
116,00 €
70,00 €
350,00 €

II. trieda – dospelí:
Povinné družstvo v ktorejkoľvek mládežníckej kategórii dorast, žiaci,
alebo družstvo s menším počtom hráčov v kategórii dorastu, alebo žiakov v „malom
futbale“.
V prípade neprihlásenia mládežníckeho družstva poplatok
162,00 €
III. trieda – dospelí:
V III. triede nie je povinnosť mať mládežnícke družstvá.
Mužstvo ktoré nebude spĺňať podmienky štartu v tej ktorej kategórii bude preradené do
nižšej súťaže.
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f/ v prípade, že v priebehu súťažného ročníka FK odhlási družstvo mládeže, alebo toto
družstvo bude zo súťaže vylúčené z dôvodu neúčasti na stretnutiach, bude FK disciplinárne
potrestané podľa čl.10. RS – podmienky štartu v plnej výške.
12. Konfrontácia hráčov
a) V súťažiach mládeže aj dospelých je konfrontácia povinná pred stretnutím.
Vykonávajú ju kapitáni družstiev u mládeže kapitáni za účasti svojich vedúcich.
Vzhľadom k tomu sú hráči povinní mať pri sebe hodnoverný preukaz totožnosti, napr.
OP, pas, vodičský preukaz a pod. u žiakov preukaz poistenca. Ak sa hráč v prípade
námietky voči jeho štartu nemôže hodnoverne preukázať dokladom totožnosti, je R
povinný hráča nepripustiť do stretnutia.
Táto povinnosť platí aj v prípade
opozdeného príchodu hráča na stretnutie a jeho nástupu do hry, kedy v prípade
nezrovnalosti musí tým istým spôsobom preukázať svoju totožnosť s následným
postupom R. Pri presnom uplatnení tohoto ustanovenia, nie je možné vzniesť
námietku voči štartu hráča.
b) Konfrontácia v kategórii dospelých je povinná, riadi sa čl. 66 SP a týmto
dodatkom – v prípade neuznania totožnosti niektorého hráča (hráčov) pri
konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev) pred stretnutím, kapitán uvedie
námietku proti štartu hráča (hráčov) na vykonanie kontroly totožnosti podľa
registračných preukazov a OP, vodičských preukazov, pasov. Túto konfrontáciu
vykoná rozhodca sám tak, že skonfrontuje fotografiu hráča na RP s platným
občianským preukazom hráča, voči ktorého totožnosti bolo 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. 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 striedajucí hráč), hráč je v zmysle pravidiel futbalu vylúčený
z hry. Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva.
c) Ak je pri konfrontácii vznesená namietka voči totožnosti hráča je tento hráč povinný
sa dvakrát.podpísať sa na zadnú stranu Zápisu o stretnutí
d) 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 riadným námietkovým konaním jednania ŠTK nezúčastni,
ŠTK námietku posúdi sama a voči stránke vyvodí príslušné dôsledky (hracie či
disciplínárne.)
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 žiadné námietky proti totožnosti hráča ihneď, nie je už neskôr možné
uvádzať prípadné námietky ohľadne totožnosti hráča. Rozhodca nemôže vykonať
kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráča resp. družstva alebo náhradníka opakovane,
v rôznom čase.

13. Zoznam hráčov (súpiska)
a) FK predložia povinne riadiacemu orgánu do začiatku súťažného ročníka zoznam družstva
( súpiska ) s uvedením dátumu narodenia a čísla RP. Súčasťou zoznamu musí byť

15
fotokópia trénerského preukazu a licencie, ktorá podlieha schváleniu TMK . Súpisky sa
predkladajú spoločne s RP resp. ŽP pre družstva, dospelých, dorastu a žiakov ku kontrole na
ŠTK ObFZ jeden týždeň pred prvým majstrovským stretnutím pred začiatkom súťažného
ročníka (terminy predkladania budú uverejnené v úradanej správe).
b) Zoznam družstva sa predkladá pred začiatkom súťažného ročníka. Zoznam musí byť
potvrdený príslušným lekárom. ŠTK akceptuje aj individuálné potvrdenia o lekárskej
prehliadke jednotlivých hráčov.
c) 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 vo futbalových súťažiach ako B družstvo, musia riadiacemu orgánu ako aj
rozhodcovi pred stretnutím predložiť zoznam A družstva. Ak má FK 2 družstvá v rôznych
súťažiach, štart hráčov A družstva za B družstvo sa riadi nasledovne:
- hráči, ktorí sú uvedení na súpiske, môžu hrať v majstrovských stretnutiach za to družstvo
klubu, na ktorého súpiske sú uvedení. V „B“ príp. „C“ družstva klubu môžu štartovať
v majstrovskom stretnutí maximálne 3 hráči uvedení na súpiske „A“, príp. „B“ družstva
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. Za štart v majstrovskom stretnutí sa považuje akýkoľvek jeho
časový úsek. Do uvedeného počtu sa nezaratávajú štarty v stretnutiach o Pohár VsFZ.
- hráči uvedení na súpiske „A“, príp. „B“ družstva pod poradovými číslami 14 a vyššie
môžu za „B“, príp. „C“ 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.
I. a II . trieda :
a) starý systém vzdelávania – držiteľ min. III. triedy/licencie „C“
b) nový systém vzdelávania – držiteľ alebo poslucháč EURO „B“ licencie
a) Tréner,ktorý nemá platnú licenciu, nesmie vykonávať trénerskú činnosť vo FK. Futbalovému klubu,
ktorý nepredloží doklady o platnej licencií trénera, nebude v zmysle článku „13“ tohoto rozpisu
potvrdená súpiska družstva. Družstvo,ktoré nebude mať na stretnutí kvalifikovaného trénera
podlieha disciplinárnemu konaniu.
15. Systém súťaží
Podľa platného súťažného poriadku sa hrá systémom každý s každým dvojkolovo, resp.
štvorkolovo podľa rozpisu súťaží.
16.Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie
ObFZ doplňuje s platnosťou pre futbalové súťaže ObFZ 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
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(doporučene), či súhlasí s odohratím stretnutia v náhradnom termíne. Ak bude stanovisko
kladné, bude ŠTK oprávnená prihliadnúť 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 rep. nemôže byť dohrané z vyššej moci je povinnosťou
účastníkov dohodnúť sa na novom termíne stretnutia,ktoré musí byť odohrané najneskôr
do 14 dní a však a túto dohodu uviesť v Zápise o stretnutí. V prípade,že k dohode
nedôjde nový termí 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.
d) V prípade žiadosti o odloženie (neodohranie) stretnutia z dôvodu choroby hráčov
ŠTK ObFZ bude akceptovať len lekárske potvrdenie vydané okresným hygienikom.
17. Zásady pre zmeny termínov
Zmeny termínov uvedených v termínovej listine sa môžu vykonať len na základe náležite
odôvodnených príčin:
a) Stretnutia sa zásadne predohrávajú resp. dohrávajú v týždni do nasledujúceho
majstrovského stretnutia a však najneskôr do 14 dní, pokiaľ ŠTK nerozhodne inak.
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 (doporučene) o zmenu termínu (hracieho času)
najneskôr do 21 dní pred stretnutím. 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 môže žiadosť zamietnúť.
18.Vybavenosť futbalových štadiónov
V zmysle rozhodnutia RADY a Výkonného výboru ObFZ bola prijatá zásada
minimálneho vybavenia štadiónov pre družstvá I. a II. triedy a družstvá do nej
postupujúce nasledovne:
a) Sociálna budova: drevená, alebo murovaná, v ktorej musí byť samostatná šatňa pre
rozhodcov, minimálne 2 šatne pre družstvá dospelých, v prípade predzápasov
minimálne 2 šatne pre družstvá hostí dorastu a dospelých. V prípade nesplnenia tejto
podmienky nebude areál ihriska spĺňať podmienky pre súťažné stretnutia súťaží
ObFZ.
b) Hracia plocha: upravovaná trávnatá plocha, rovný povrch a pomocná hracia plocha,
napr. aj vo vedľajšej obci.( schválena ŠTK ObFZ )
c) Rozmery: šírka – 58 až 68 m, dĺžka – 100 až 105 m.
d) Oplotenie hracej plochy: minimálne trubková bariéra
Táto trubková bariéra zo strany divákov musí byť
umiestnená minimálne 2 m od postrannej čiary
a minimálne 4 m od bránkovej čiary. V prípade, že za
niektorou z uvedených čiar sa diváci nenachádzajú,
trubková bariéra nie je nutná.

17
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 prípadne prenosnou bariérou.
f) Šatňa rozhodcov: musí obsahovať stôl, min. 4 stoličky, príslušný počet vešiakov na
zavesenie šatstva rozhodcov a DZ. Šatňa rozhodcov musí byť vybavená samostatným
umývadlom s vodou na umytie.
g) Šatne družstiev: šatne družstiev musia byť dostatočne priestranné, čisté, bez plesní,
so samostatnými sprchami s vodou na umytie po stretnutí. Podlaha sprchy musí byť
opatrená z hygienických dôvodov plastovými roštami.
h) sociálné zariadenie pre divákov
i) Lavičky náhradníkov: v areáli ihriska musia byť dve kryté (nepoškodené)
lavičky pre náhradníkov blízko ohrady oddeľujúcej hraciu plochu od hľadiska.
Čiara technickej zóny musí byť vzdialená od postrannej čiary minimálne 1 m.
j) FK I. triedy sú povinné používať reflexnú tabuľu na striedanie hráčov.
k) Výzva ŠTK pre všetky FK v pôsobnosti ObFZ : ŠTK vyzýva všetky FK, aby sa
aj v týchto ťažkých ekonomických podmienkach ktoré sú v našom regióne, zo
všetkých síl snažili o údržbu svojich areálov a zlepšovanie podmienok pre
svojich a súperových hráčov. Ide hlavne o vodné zdroje, a to aby sa futbalisti po
stretnutí mali kde osprchovať, prípadne aspoň umyť. Dbajte aby kabíny boli
čisté.

19. Spoločné ustanovenia
1.

Usporiadateľ stretnutia ( v zmysle vyžrebovania domáci FK) zodpovedá za bezpečnosť
dopravného - (ých) prostriedku - ov družstva hostí ako aj rozhodcov (zvyčajne autobus,
prípadne za ich osobné autá), pre ktorý vyhradí pred štadiónom vymedzený priestor,
v zmysle čl.44SP.
2. Usporiadateľ stretnutia v zmysle bodu 1 je povinný zabezpečiť vyhradí a zabezpečí
priestor pre dopravné prostriedky rozhodcov a v tomto takomto priestore plne zodpovedá
za prípadné škody spôsobené na týchto dopravných prostriedkoch v zmysle platných
ustanovení súťažného poriadku, v zmysle čl.44SP.
3. Každý usporiadteľ musí mať oblečenú rozlišovaciu vestu (reflexnej farby), pričom
hlavný usporiadateľ je osobitne označený nápisom HLAVNÝ USPORIADATEĽ
a číslom 1, ostatní usporiadatelia označní nápisom USPORIADATEĽ číslom 2... (v
zmýsle Zákona č.479/08 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí).
Funkcionári hostí môžu mať označenie vestou, alebo „vysačkou“ .
Usporiadateľská služba musí mať taký počet členov, aby bola bezpodmienečne schopná
zabezpečiť poriadok a regulérnosť 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 dôsledky.Toto ustanovenie platí aj
pre turnaje za účasti klubov zo SR.
21. Povinnosť usporiadajúceho klubu

Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov,
funkcionárov, rozhodcov a delegátov v šatniach, ďalej zaistiť bezpečnosť ich dopravných
prostriedkov parkujúcich na určenom mieste v areáli. Za spôsobené škody zodpovedá
usporiadajúci klub. Peniaze, klenoty a iné cennosti sú povinní vyššie uvedení odovzdať
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do úschovy hlavnému usporiadateľovi (čl.44 a 49 SP). FK je povinný zabezpečiť odchod
rozhodcu z hracej plochy do kabíny vhodnou ohradou, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu s
divákmi.
Na základe rozhodnutia Rady ObFZ Humenné usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť
samostatnú miestnosť pre hosťujúce družstvo a pre rozhodcov a v prípade, že nie sú
sprchy umožniť sa im v tejto miestnosti umyť. (šatňa pre hostí musí byť samostatná,
uzamykateľná miestnosť v ktorej je 16 miest na sedenie , 16 vešiakov a 1 stôl, šatňa
musí byť čistá a vybavenie v užívateľnom stave. Hráčom hosťujúceho družstva musí
byť zabezpečené v polčasovej prestávke očerstvenie (minerálka a pod.) Usporiadajúci
klub je povinný pri ihrisku zabezpečiť hygienické vybavenie (WC). V prípade
nerešpektovania tohto nariadenia budú voči previnilcom uplatňované sankcie v zmysle
DP.
22. Postup a zostup v súťažnom ročníku 2010-2011
Kritéria postupov a zostupov:
Ak majú po odohranej súťaží dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o
postupujúcom alebo vypadavajúcom:
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 v zmysle pravidiel UEFA
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
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. V súťažiach dospelých majú zabezpečený postup do vyššej súťaže vždy družstvá
umiestnené na 1. mieste po skončení súťažného ročníka. ak víťaz príslušnej súťaže
neprejaví záujem o postup do vyššej súťaže v súťaži ostáva družstvo, ktoré sa umiestnilo
ako prvé pod čiarou zostupu . V prípade odmietnutia postupov, resp. nesplnenia
podmienok pre postup do súťaží VsFZ majú právo postupu až družstvá umiestnené do 5.
miesta.
2. Počas jarných prázdnin KM usporiada halové turnaje pre žiakov a dorast. Termín KM
upresní v úradnej správe a na webe ObFZ Humenné.
3. Pre zostupy a postupy v okrese platia následovné zásady:
I. trieda- žiaci, mladší žiaci
-

Nepostupuje nikto
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I. trieda dorast
- postup : Víťaz má právo priameho postupu do V.ligy súťaže VSFZ
- zostup : posledné mužstvo nevypadáva
I. trieda dospelí
-postup : víťaz I triedy má zabezpečený priamy postup do V. ligy VsFZ. Ak víťaz nemá
záujem o postup, právo postupu majú ďalšie družstva v poradí podľa umiestnenia po
skončení súťaže ( až do 5. miesta)
-zostup : zostupuje posledné družstvo umiestnené na poslednom mieste. Okrem toho zostup
sa riadi aj počtom zostupujúcich zo súťaže riadenej VSFZ.
- V prípade, že sa zo súťaží riadených VsFZ prihlási družstvo, ktoré nieje na
vypadavajúcom mieste do I. triedy, súťaž I. triedy sa na jeden súťažný ročník rozšíri na
16 účastníkov. V prípade potreby doplnenia účastníkov I. triedy na 16 postupuje aj
družstvo umiestnené v II. triede na 2 mieste.
II. trieda dopelí
- postup : priamy postup do I. triedy ma zabezpečené družstvo umiestnené na 1. mieste.
V prípade že do I. triedy nevypadne z V. ligy nikto postupuje aj družstvo umiestnené na 2.
mieste
- zostup : do III. triedy zostupuje družstvo umiestnené na poslednom mieste. Ďalší zostup
sa riadi podľa počtu vypadávajúcich z vyšších súťaží a postupu troch družstiev z dvoch tried.
III. trieda dospelí
- postup : priamy postup do II. triedy majú víťazi III. tried. V prípade potreby doplniť II.
triedu o ďalších postupujúcich družstvá umiestené na 2. mieste odohrajú jednokolovú baráž.
- zostup : nezostupuje nikto

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.
FK má právo vetovať 3 rozhodcov a 3 delegátov uvedených v nominačných listinách
minimálne 10 dní pred jesennou a jarnou časťou súťažného ročníka. FK môže požiadať
o zmenu rozhodcov a delegátov aj v inom termíne počas súťažného ročníka. Súčasťou
žiadosti musí byť doložený doklad o zaplatení poplatku vo výške 33 €
Vetovať môže len rozhodcov a delegátov, ktorí v predchádzajúcom ročníku, resp. jeho časti
boli aktérmi ich stretnutia.
Delegáti sú povinní zasielať zápis zo stretnutia strojovým písmom v 4-och vyhotoveniach (1
krát originál).
Delegáti sú povinní v stretnutiach I. a II. triedy dospelých uvádzať v správe poskytutie sprchy
(vody) na umytie pre hosťujúci FK a rozhodcov
Rozhodcovia a delegáti, ktorí pôsobia v súťažiach ObFZ nesmú v týchto súťažiach hrať
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23. Pohár NEXIA FIBERS a.s. a ObFZ
a) V súťažnom ročníku 2010-2011 sa odohrá XXXI. ročník Pohára NEXIS FIBERS a.s. a
ObFZ Humenné
V súťaží Pohára NEXIS FIBERS a.s a ObFZ sa zúčastnia povinne: FK I, II. triedy
dospelých, z III. tried víťazi a družstvá najlepšie umiestnené na druhom mieste príslušnej
triedy (skupiny)
V 1.kole bude nasadených 16 mužstiev (umiestnení finalisti, semifinalisti v predošlom
ročníku Pohára a ďalšie družstva podľa umiestnenia v predošlom ročníku majstovských
súťaží a I. a II.triedy) do žrebovacieho pavúka pre 32 mužstiev. Ďalších 16 mužstiev bude
priradených k nasadeným družstvám podľa umiestnenia v predošlom ročníku majstovských
súťaží. Platí zásada maximálne 2 stretnutia po sebe doma, ďalšie stretnutie vonku. Dvojice
prvého kola v poradí v akom sú uvedené vytvorili základ súťažného pavúka pre ďalšie kola,
v ktorých sa už bude určovať len domáce prostredie v prípade, že si FK po dohode vymenia
domáce ihrisko určené ŠTK, v ďalšom kole sa postupuje, akoby k výmene HP nedošlo ( napr.
ak do ďalšieho kola postúpia s „pavúkovej „ dvojice len domáce, alebo hosťujúce družstvá
mužstva, v ďalšom kole sa domáce prostredie určí žrebom., ak postúpi jeden domáci a jeden
hosťujúci kolektív v ďalšom kole sa bude hrať na ihrisku mužstva, ktoré hralo
v predchádzajúcom kole vonku). Semifinálové stretnutia sa určujú žrebom s odvetou. Postup
do finále sa riadi podľa medzinárodného hodnotenia výsledkov pohárových stretnutí. (v
dvojzápasovych kolách platia góly na ihriskách súperov podľa medzinárodných pravidiel).
b) Stretnutia sa hrajú vylučovacím spôsobom formou jedného stretnutia.
V prípadenerozhodného výsledku o víťazovi rozhodnú kopy na bránu zo značky
pokutového kopu v zmysle pravidiel UEFA bez predlžovania stretnutia. Pokiaľ
nestanovuje tento Rozpis inák, platia pre pohárové stretntia ustanovenia SP a ostatných
nariadení riadicého orgánu
c) .Finálové stretnutie sa hrá jednokolovo, miesto a termín urči ObFZ. Vo finálovom
stretnutí v prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase nasledujú kopy na
bránu zo značky pokutového kopu.
d) FK ktoré neodohrá pohárové stretnutie nebude v následujúcom ročníku zaradené do
Pohára ObFZ.
e) Finálové stretnutie regionálnej časti SP sa hrá jednokolovo. Miesto určí VV VsFZ na
základe výberu ŠTK. Vo finálovom stretnutí v prípade nerozhodného výsledku v riadnom
hracom čase sa stretnutie nepredlžuje. O víťazovi rozhodnú kopy na bránku zo značky
pokutového kopu hneď po stretnutí.
f) Ocenenie finalistov a semifinalistov Pohára NEXIS FIBERS a.s. a ObFZ
-

víťaz Pohára získava titul “Víťaz Pohára NEXIS FIBERS a.s. a ObFZ pre
príslušný ročník”, putovný pohár, diplom, trofej a finančnú odmenu vo výške
1/3 sponzorského daru od generálneho sponzora
finalista získava diplom, pohár a finančnú odmenu vo výške 1/4 sponzorského
daru od generálneho sponzora
semifinalista získava diplom a finančnú odmenu vo výške 1/8 sponzorského daru
od generálneho sponzora

g) Vyplatenie odmien je podmienené účasťou v Superpohári ObFZ Humenné - Memoriál J.
ŠKUBU
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24. SUPERPOHÁR - MEMORIÁL JOZEFA ŠKUBU
Sa odohrá po skončení súťažného ročníka a stretnú sa v ňom víťaz I. triedy a víťaz pohára
NEXIS FIBERS a.s a OBFZ.V prípade .,že víťaz dlhodobej súťaže /1. triedy/ bude totožný
s víťazom pohára stretne sa s porazeným finalistom pohára. Hrá sa podľa pravidiel futbalu
a spôsobom ako vyššie uvedený pohár NEXIS FIBERS a.s. a ObFZ. Víťaz získa superpohár
– POHÁR JOZEFA ŠKUBU a porazený pohár za účasť .V prípade nerozhodného výsledku
v riadnom hracom čase nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu až do
rozhodnutia . Stretnutie sa hrá u víťaza I. triedy ak ŠTK neurčí inak, predpokladaný termín
je 16. júna 2011 .
Štart v tomto pohári je pre vyššie uvedené družstva povinný.
Upozornenie!
Žlté karty z Pohára ObFZ a nezaratávajú do celkového počtu obdržaných ŽK
v majstrovských stretnutiach.
25. Súťaž slušnosti - FAIR-PLAY
Aj v súťažnom ročníku 2010-2011 je vyhlásená súťaž slušnosti (FAIR-PLAY) pre I. a
II.triedu dospelých. Túto súťaž vyhodnocujú delegáti zväzu podľa ďalej uvedených
kritérií. Po skončení súťažného ročníka budú víťazí
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 vyčisliť 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
- naťahovanie času
-taktika založená na defenzíve, rozbíjanie hry
-simulovanie a pod.
Pozitívnosť je spojená s gólovými šancami a docielenými gólmi.

-

2.

Rešpektovanie súpera
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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.
3.

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.

4.

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 mimoriadných negatívnych a pozitívnych aspektov nemôže byť
hodnotené 5 bodmi.

5.

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.

Príklad
a) plný počet bodov - 40
dosiahnuté body (8 + 7 + 3 + 4 + 5 + 4) = 31
výpočet: 31 x 10
40
b) počet bodov - 35

= 7,75 bodov

dosiahnuté body (mimo obecenstva) (8 +7 + 3 + 4 + 5) = 27
výpočet: 27 x 10
= 7,71 bodov
35
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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 bodoch 5 a 6) 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. Titul a ceny.
Víťaz každej skupiny v ročníku 2009/ 2010 získa titul Víťaza príslušnej skupiny, diplom a
pohár.
Dospelí:
- víťaz I. triedy
- víťaz II. triedy
- víťaz III. triedy
Dorast:
- víťaz I. triedy
- víťazi skupín II. triedy v “malom futbale” odohrajú finálový turnaj o konečného víťaza
Žiaci:
- víťazi skupín II. triedy v “malom futbale” odohrajú finálový turnaj o konečného víťaza
27. Zasadnutia odborných komisií ObFZ
a/Zasadnutia komisií ObFZ sa budú konať takto:
DK ObFZ štvrtok
o 14,30 hod.
ŠTK ObFZ štvrtok o 14,30 hod.
KM ObFZ štvrtok
o 16,00 hod.
KR ObFZ streda
o 16,00 hod.
MaRK ObFZ štvrtok o 13,00-17,00 hod. v prestupovom období počas súť. Ročníka
b/ V prípade pozvania zástupcu FK na zasadnutia odborných komisii sú povinní zúčastňovať
sa iba štatutárni zástupcovia uvedení v prihláške na súťažný ročník 2010/2011 a pozvaní
menovite resp. funkčne
Úradné správy ObFZ, rozhodnutia odborných komisií a delegácie R a DZ budú
uverejňované na webovej stránke ObFZ (www.futbalobfzhe.sk) a v týždenníku Pod
Vihorlatom a v týzdenníku Podvihorlatské noviny v pondelok.
28. Záverečné ustanovenie
Rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného súťažného poriadku, a je záväzný pre riadiaci
zväz aj futbalové kluby v oblastných futbalových súťažiach. Výklad k tomuto rozpisu
prislúcha ŠTK ObFZ HUMENNÉ .
Táto publikácia je chránená autorským zákonom a medzinárodnými dohodami o autorských
právach. Nepovolené kopírovanie alebo rozširovanie týchto publikácií či ich častí je bez
súhlasu ObFZ Humenné trestné! Odpis úradnej správy má právo zverejňovať týždenník
PodVihorlatom a Podvihorlatské noviny. Prioritná ÚS ObFZ Humenné je na webovej stránke
ObFZ Humenné
František BAZÁR,v. r.
predseda ObFZ

Ján DUB, v. r.
predseda ŠTK

Mgr. Ladislav MOCHNACKÝ,v. r.
sekretár ObFZ
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VÝZVA
KOMISIE FAIR-PLAY PRI SFZ
Komisia Fair-play pri Slovenskom futbalovom zväze hľadá tých činovníkov spomedzi
hráčov (bývalých aj terajších), členov realizačných tímov a funkcionárov, ktorí sa
zaslúžili dlhodobo alebo jednorázovým činom o naplnenie myšlienky Fair-play v našom
futbale.
Komisia Fair-play pri SFZ má za cieľ popularizovať idey a činy Fair-play, propagovať
ich nositeľov a navrhnúť ich na Ceny Fair-play MUDr. Ivana Chodáka, ktoré sa budú
udeľovať (každý druhý rok )vždy začiatkom roka v Dolnom Kubíne.
Cena Fair-play MUDr. Ivana Chodáka sa udeľuje:
1. jednotlivcom
2. kolektívom
Vyhlasuje sa v troch kategóriach:
1. Za dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť
2. Za dlhoročnú príkladnú činnosť a celkový prínos pre slovenský futbal
3. Za výnimočný čin vo futbale
Návrhy kandidátov na udelenie cien v jednotlivých kategóriach podávajú:
1. futbalové orgány
2. jednotlivci
3. iné organizácie
Komisia Fair-play pri SFZ zhromažďuje predložené návrhy v priebehu kalendárneho
roka a ich vyhodnotenie vykonáva po uzavretí písomných návrhov k 31. decembru.
Po posúdení a overení údajov z písomných návrhov komisia predloží návrh na udelenie
Cien Fair-play Výkonnému výboru SFZ na schválenie.
Vybratí kandidáti budú ocenení plaketou s textom: „Nositeľ Ceny Fair-play MUDr. Ivana
Chodáka za rok ..................“.

