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Všeobecné ustanovenia
1. Riadenie súťaží
DOSPELÍ
ŽIACI
2. Usporiadateľ
Usporiadajúci FK (FO) je povinný riadiť sa podľa SP čl. 43 – 51 (bez povinnosti plnenia SP čl. 45 odst. f.
v súťažnom ročníku 2011-2012). Pre stretnutia dospelých sa nariaďuje minimálny počet US na 5
s povinnosťou vykonávať funkciu hlavného usporiadateľa členovi výboru FK(FO) s dôrazom na
plnenie povinnosti SP (čl. 44 odst. b. čl. 47 odst. b a čl. 48 odst. 3).
Usporiadatelia musia byť viditeľne označení reflexnými vestami s číslami.
Každé ihrisko v súťažných stretnutiach I. triedy musí mať kryté striedačky uzatvorené zboku a zo zadnej
strany. Pred striedačkou sa doporučuje vyznačiť technickú zónu, ktorá je vzdialená minimálne 1m od
postrannej čiary hracej plochy a okraja lavičiek na striedanie.
Usporiadateľ stretnutia je povinný zabezpečiť, aby sa v areáli štadióna nekonzumovali nápoje zo
sklenených obalov a tiež, aby sa nevnášali do areálu predmety, ktoré môžu byť objektívne použité na
ohrozenie účastníkov stretnutia.
3. Termíny a vyžrebovanie
Termínová listina, vyžrebovanie a hracie časy účastníkov sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Rozpisu súťaží
a
sú záväzné pre všetky FK(FO) súťaží MFZ Košice.
Vo vyžrebovaní sú pre každé kolo uvedené úradné hracie časy(UHČ), ktoré rešpektujú zmenu
viditeľnosti v ročnom období. V týchto hracích časoch hrajú tie družstvá, ktoré v zozname hracích
časov nemajú pevný hrací čas, ale skratku (UHČ).
Hosťujúce družstvá sú povinné nastupovať na stretnutia v hracích časoch, ktoré sú uvedené v časti
„Hracie časy pre účastníkov súťaží“.
Riadiaci orgán MFZ si vyhradzuje právo nariadiť v posledných 3 kolách jednotné termíny a UHČ
všetkých majstrovských súťaží MFZ, prípadne tých stretnutí, v ktorých budú družstvá bezprostredne
zainteresované v boji o postup resp. záchranu.
3.1 Hracie dni
Hracie dni sú sobota a nedeľa od9.30 hod. do UHČ, respektíve deň stanovený termínovou listinou.
3.2 Miesto stretnutia
Stretnutia sa hrajú na schválených ihriskách tých FK(FO), ktorých družstvá sú vo vyžrebovaní uvedené
na prvom mieste. Zúčastnené družstvá, R a D sú povinní dostaviť sa na miesto stretnutia minimálne 1
hodinu pred jeho začiatkom.
V súťažiach je možné odohrať stretnutia i v obrátenom poradí, ak sa oba zainteresované FK(FO) na
zmene dohodnú a predložia je na predpísanom tlačive v danej lehote a riadiaci orgán dohodu schváli.

3.3 Zmeny termínov a hracích časov
Zmeny termínov uvedených v termínovej listine, môžu byť vykonané len na základe riadne
odôvodnenej žiadosti na predpísanom tlačive s dodržaním nasledujúcich zásad :
Družstvá môžu svoje vyžrebované stretnutia len predohrávať, ak ich vzájomnú dohodu schváli ŠTK (21
dní pred vyžrebovaným termínom). V prípade, že žiadateľ nedodržal túto lehotu, môže žiadať ŠTK
o súhlas so zmenou termínu majstrovského stretnutia, najneskôr však 10 dní pred dňom jeho
konania, pričom za prerokovanie uhradí vopred poplatok vo výške 3.35,- € v súťažiach dospelých
a 1.70,- € v ostatných súťažiach. V prípade, že žiadosť resp. dohoda o zmene termínu bude ŠTK
predložená v termíne kratšom ako 10 dní pred dňom stretnutia, prípadne bez úhrady poplatku ŠTK
túto nemusí akceptovať.
Zmenu domáceho ihriska v priebehu súťažného ročníka je každý FK(FO) povinný oznámiť
v dostatočnom predstihu (minimálne 15 dní pred termínom, v ktorom odohrá na novom ihrisku prvé
majstrovské stretnutie) riadiacemu orgánu a táto zmena bude uverejnená v úradnej správe MFZ
v denníku Korzár.

3.4 Nedohrané alebo neodohrané stretnutia
Ak sa stretnutie neodohrá alebo nedohrá pre prekážku z vyššej moci (nespôsobilý terén, nepriaznivé
poveternostné podmienky a pod.) oddiely sú povinné dohodnúť sa na dohrávke s termínom do 14 dní.
Vzájomná dohoda sa uvedie do Zápisu o stretnutí a potvrdia ju zástupcovia oboch oddielov (kapitán
a vedúci mužstva) a delegovaný rozhodca, ktorý je za zrealizovanie uvedenej dohody zodpovedný. Ak
nedôjde k dohode a zástupcovia oddielov sa nedostavia na najbližšie zasadnutie ŠTK, termín dohrávky
nariadi ŠTK MFZ.
Pôvodne delegovaní rozhodcovia a delegát sú delegovaní aj na dohrávku dohodnutú Zápisom
o stretnutí, alebo si zabezpečia náhradu prostredníctvom obsadzovacieho úseku KR a DZ.
FK(FO), ktorého družstvo z ľubovoľných dôvodov nenastúpi na majstrovské stretnutie, je povinný do
termínu najbližšieho zasadnutia ŠTK uhradiť na účet MFZ poriadkovú pokutu a jej uhradenie
dokladovať riadiacemu orgánu dokladom o zaplatení a to podľa platného zaradenia do príslušnej
súťaže.
Poriadková pokuta sa pre jednotlivé stupne súťaží stanovuje nasledovne :
Súťaž dospelých – 66,- €
Súťaž žiakov – 10,- €
V prípade nenastúpenia na stretnutie v posledných troch kolách je táto pokuta dvojnásobná.

Z uvedenej poriadkovej pokuty 50% pripadne po vyžiadaní FK(FO) družstvu, ktoré bolo pripravené na
stretnutie riadne nastúpiť, ako náhrada za náklady spojené s prípravou hracej plochy, resp.
vycestovaním na neuskutočnené stretnutie. V prípade nesplnenia vyššie uvedených povinností bude
FK(FO) odstúpený na DK MFZ.
Družstvo, ktoré bude vylúčené zo súťaže alebo zo súťaže vystúpi, nemusí byť v ročníku 2012-2013
zaradené do súťaže.

4.

Hospodárske náležitosti
a)

Všetky FK(FO) štartujú v súťažiach na vlastné náklady. Náklady na rozhodcov a delegátov
zväzu znáša usporiadajúci FK(FO) v súlade s pokynmi, uvedenými v tomto Rozpise.

b)

Mužstvá dospelých sú povinné uhradiť štartovné 150,- €. Mužstvá žiakov 20 €. Úhrada
štartovných vkladov musí byť uskutočnená najneskôr do dňa konania Aktívu komisií MFZ pred
začiatkom majstrovských súťaží. V opačnom prípade bude príslušný FK(FO) odstúpený na
doriešenie DK.

c)

Pokuty udelené riadiacim zväzom sú FK povinné uhradiť do 15 dní šekom, pod ďalšími
disciplinárnymi dôsledkami. Pri trvalom neplnení uložených opatrení aj hernými dôsledkami

d)
Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských a pohárových
stretnutiach
Pre stretnutia mužstiev dospelých
R – 23,0 €, AR – 17 €, DZ – 20 €
Pre stretnutia žiakov :
R – 5 €, AR – 3 €

MFZ upozorňuje FK(FO), R a DZ, že paušálne odmeny R a DZ za ich výkon činnosti vo futbalových
stretnutiach budú vyplácané FK(FO) v brutto výške. Tento príjem sú R a DZ povinní zdaniť v zmysle
platných daňových zákonov (zák. č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov). Na základe uvedeného nie je
potrebné uzatvárať „Dohody ......“
Cestovné : cestovné náhrady sú súčasťou vyplácaného paušálu

B. Technické ustanovenia
1. Predpis
Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu a k nim vydaných doplnkov, ktorých výklad prináleží KR, ďalej
podľa Súťažného poriadku a tohto Rozpisu, ktorého výklad prináleží ŠTK.
2. Štart hráčov
a.)
hráč má právo nastúpiť do stretnutia, ak vlastní registračný preukaz, spĺňajúci náležitosti čl. 34
SP a čl. 9 RP SFZ
b.)
v súťaži dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči kategórie
dorastu, ktorí spĺňajú podmienky štartu podľa čl. 113 SP
c.)
v kategótii starších žiakov štartujú hráči narodení od 1.1.1997 a mladší, v kategórii mladších
žiakov hráči narodení 1.1.1999 a mladší.
Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórii. Po dovŕšení
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 dorastu do kategórie dospelých
V prípade, že hráč dovŕši 14.rok veku v období od 1.1 do 31.12 kalendárneho roka, môže príslušný
súťažný ročník dohrať v kategórii žiakov. Ak hráč dovŕši 18.rok veku v období od 1.1 do 31.12
kalendárneho roka, môže príslušný súťažný ročník dohrať v kategórii dorast.
Okrem svojej vekovej kategórie môže vo vyššej vekovej kategórii štartovať:
v kategórii dorast (súťaž mladšieho dorastu) – žiak, ktorý v období od 1.1. do 31.12
kalendárneho roka dovŕši ku dňu štartu v družstve 14.rok veku avšak len v prípade, že pre túto skupinu
je vytvorená samostatná súťaž mladšieho dorastu, a ak dovŕši ku dňu štartu 16.rok veku v družstve
dospelých. O štarte hráča v najbližšej vyššej vekovej kategórii rozhodujú len FK(FO), ktoré sú povinné
vyžiadať si písomný súhlas rodičov(zákonných zástupcov) a súhlas príslušného telovýchovného lekára.
Celú zodpovednosť za štart hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie FK a príslušný tréner
(čl.113 SP). Za mladší dorast môžu štartovať (hrať) aj starší žiaci na žiacky registračný preukaz, ak
spĺňajú ustanovenie čl. 113 SP(kategória starších žiakov)
d.)
lekárska kontrola
je povinný mať doklad o platnej lekárskej prehliadke (čl. 36 SP)
platnosť lekárskych prehliadok(ako i štartu hráčov, ktorí nie sú v treste) potvrdzuje podpisom
pred stretnutím do zápisu o stretnutí kapitán a vedúci družstva príslušného FK(FO)
v čase pracovnej neschopnosti(ďalej len PN) je hráč povinný predložiť klubu doklad o PN
a počas jej trvania nesmie hráč nastúpiť v majstrovských, pohárových príp. prípravných stretnutiach.
Štart hráča sa v takomto prípade považuje za neoprávnený a voči hráčovi a klubu sa postupuje
v zmysle ustanovení SP a DP SFZ.
e.)Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami bez obmedzenia
číslovania ( v rozpätí 1 -99). Základnú zostavu tvoria hráči uvedení v zápise o stretnutí na prvých
jedenástich riadkoch

2.1 Podmienky štartu
Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný registračný preukaz, ktorého náležitosti
musia byť v súlade s platným SP futbalu. Hráč musí nosiť so sebou na stretnutie hodnoverný preukaz
totožnosti s fotografiou (OP, cestovný pas, VP a pod.)
Ak sa hráč v prípade námietky voči jeho štartu nemôže preukázať dokladom totožnosti, nebude
pripustený do hry. Rozhodca odoberie RP a zašle ho spolu so Zápisom o stretnutí riadiacemu orgánu.
Štart tohto hráča bude riešený v súlade s platnými normami.
Napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve v jednom súťažnom ročníku. Pri prestupe,
resp. hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného FK(FO) do iného FK(FO) toho istého
stupňa súťaže sa dovtedy obdŕžaný počet ŽK prenáša.
Hráč má po obdŕžaní 4.(1) resp. 8.(2) resp. 12-tej(3) ŽK automaticky zastavenú činnosť na príslušný
počet stretnutí. V prípade, že FK(FO) neuhradí prejednávací poplatok na DK, toto nemá vplyv na ďalšie
zastavenie činnosti hráča. Neuhradenie prejednávacieho poplatku po ŽK má vplyv len na ďalší
disciplinárny postih. FK(FO) sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŽK podľa Zápisu o stretnutí
potvrdenom kapitánom družstva. Pri vylúčení hráča resp. po príkaze DZ na odobratie RP, rozhodca
hráčovi neodoberie RP, len uvedie v Zápise o stretnutí na 1. strane v kolónke napomínaní a vylúčení
hráči okolnosti priestupku hráča, ktoré nechá potvrdiť podpisom kapitánovi družstva. Hráč ma
automaticky zastavenú činnosť. DK bude prípad prejednávať po zaslaní návrhu trestu resp. osobnej
účasti a príslušného poplatku FK(FO), a na základe Zápisu o stretnutí rozhodcu a Správy delegáta.
Výsledok svojho rozhodnutia oznámi DK FK(FO)osobne alebo písomnou formou v Úradnej správe. Pri
inzultácii R hráčom alebo funkcionárom rozhodca RP neodoberá. Pri inzultácii rozhodcov sa na

najbližšie zasadnutie DK v utorok povinne dostavia : rozhodcovia, delegát, kapitáni a vedúci oboch
družstiev a ďalší hráči a funkcionári, ktorí mali podiel na inzultácii.
Ak je stretnutie predčasne ukončené z dôvodu inzultácie R alebo AR, oznámi R dôvod jeho ukončenia
za prítomnosti DZ, kapitánov(u mládeže aj vedúcich družstiev)v kabíne rozhodcov. DZ, R a AR to
podrobne uvedú vo svojich správach a sú povinní ich odoslať najneskôr do 24 hod. riadiacemu orgánu
a oznámiť zainteresovaným povinnosť zúčastniť sa najbližšieho zasadnutia DK
2.2

Kontrola totožnosti (SP čl. 66)

1.
Kontrolu totožnosti(konfrontáciu) hráčov družstiev možno vykonať na požiadanie najneskôr
pred začiatkom druhého polčasu.
2.
Postup vykonania kontroly totožnosti :
a.
V súťažiach mládeže je kontrola totožnosti povinná pred stretnutím. Vykonávajú ju kapitáni
družstiev za účasti svojich vedúcich. Vzhľadom k tomu sú hráči povinní mať pri sebe hodnoverný
preukaz totožnosti, napr. OP, pas, alebo i preukaz poistenca. Ak sa hráč v prípade námietky voči jeho
štartu nemôže hodnoverne preukázať dokladom totožnosti, je rozhodca povinný hráča nepripustiť do
stretnutia. Táto povinnosť platí aj v prípade neskorého príchodu hráča na stretnutie a jeho nástupu do
hry, kedy v prípade nezrovnalostí musí tým istým spôsobom preukázať svoju totožnosť s následným
postupom rozhodcu. Pri povinnom uplatnení tohto ustanovenia, nie je možné vzniesť námietku voči
štartu hráča.
Kontrola totožnosti v kategórii dospelých sa riadi čl. 66 SP a týmto dodatkom – v prípade
b.
neuznania totožnosti niektorého hráča (hráčov) pri kontrole totožnosti kapitánmi (vedúcimi družstiev),
kapitán uvedie námietku voči štartu hráča (hráčov) na vykonanie kontroly totožnosti podľa
registračných preukazov a OP, pasov, resp. preukazu poistenca. Túto konfrontáciu vykoná rozhodca
sám tak, že skonfrontuje fotografiu hráča na RP s platným občianskym preukazom hráča, voči ktorého
totožnosti bolo namietané. Ak rozhodca po kontrole totožnosti, ktorú sám vykonal, rozhodne, že
registračný preukaz zodpovedá totožnosti hráča s porovnaním s občianskym preukazom, povolí
hráčovi nastúpiť v stretnutí a na zadnej strane zápisu popíše dôvod svojho rozhodnutia. Odmietnutie
(nepodrobenie) sa kontrole totožnosti má za následok, že hráč (hráči) nemôže v stretnutí nastúpiť,
rozhodca ho nesmie pripustiť k hre a tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v zápise o stretnutí. Ak sa
tak stane v polčasovej prestávke ( v priebehu 2.polčasu), hráč je v zmysle pravidiel futbalu vylúčený
z hry. Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva.
c.
V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do Zápisu o stretnutí, neuznania totožnosti
hráča rozhodcom, musí sa na najbližšie zasadnutie ŠTK dostaviť R, DZ, kapitáni a vedúci obidvoch
družstiev a hráč (hráči), proti ktorým bola do Zápisu o stretnutí uvedená námietka resp. záznam
rozhodcu. V prípade, že sa hráč, voči ktorému bola námietka vznesená, hry nezúčastní nemusí sa hráč
zúčastniť kontrole totožnosti na ŠTK na najbližšom zasadnutí. V prípade, že sa stránka voči ktorej bola
vznesená námietka riadnym námietkovým konaním jednania ŠTK nezúčastní, ŠTK námietku posúdi
sama a voči stránke vyvodí príslušné dôsledky (hracie či disciplinárne)
d.
Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčase alebo v prípade
striedajúceho hráča v druhom polčase a kapitán družstva súpera alebo jeho zástupca neuviedol žiadne
námietky proti totožnosti hráča ihneď, nie je neskôr možné uvádzať prípadné námietky ohľadne
totožnosti hráča. Rozhodca nemôže vykonať kontrolu totožnosti hráča resp. družstva alebo náhradníka
opakovane, v rôznom čase.

2.3

Oprávnenosť štartu hráča

Príslušné ŠTK a KM upozorňujú všetky FK(FO), že za neoprávnený štart hráčov po 4ŽK (8ŽK, 12ŽK...)a
vylúčení je zodpovedný výlučne oddiel, pretože v Úradnej správe DK nemusia byť uvedení všetci
napomínaní a vylúčení hráči pre chýbajúce zápisy alebo pre neuverejnenie Úradnej správy DK .

3. Hracie časy
V rámci súťaží riadených MFZ sú hracie časy stretnutí stanovené takto :
- dospelí 2 polčasy po 45 min.
- žiaci 2 polčasy po 35 min.
Pre všetky vekové kategórie platí 15 min. polčasová prestávka, vrátane odchodu hráčov do kabín a ich
návratu na hraciu plochu.
3.1 Výstroj hráčov
Používanie chráničov holení je povinné vo všetkých vekových kategóriách a súťažiach. Hráč, ktorý túto
povinnosť nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry. Rozhodcovia sú povinní dodržiavanie tohto
ustanovenia kontrolovať. Právo voľby farby dresov má hosťujúci oddiel, domáci oddiel sa musí
prispôsobiť.

4. Podmienky štartu hráčov v súťažiach
Všetci hráči musia pred stretnutím predložiť rozhodcovi platný registračný, resp. žiacky preukaz (SP čl.
34,35). V súlade so SP(čl. 40 bod 4) ŠTK MFZ stanovuje, že hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť
len v jednom majstrovskom stretnutí.
4.1 Súpiska hráčov
Všetky družstvá (vo všetkých súťažiach) sú povinné pred začiatkom jesennej a jarnej časti súťaže
predkladať riadiacemu orgánu na kontrolu súpisku hráčov, ktorí budú v súťaži štartovať. Do súpisky sa
uvádza najmenej 13 hráčov, vrátane brankára. Hráči uvedení na súpiske, môžu hrať v majstrovských
súťažiach za to družstvo, na súpiske ktorého sú uvedení. Za „B“ družstvo klubu, hrajúce v nižšej súťaži,
môžu v majstrovskom stretnutí štartovať maximálne 3 hráči, uvedení na súpiske „A“ družstva pod
poradovými číslami 1-13 a ktorí za „A“ družstvo príslušnej vekovej kategórie a v príslušnej časti
súťažného ročníka (jeseň, jar) neštartovali vo viac ako 10 majstrovských stretnutiach, celkove však
maximálne 5 hráčov zo súpisky „A“ družstva. Za štart v majstrovskom stretnutí sa považuje akýkoľvek
jeho časový úsek. Ak nastúpi na majstrovské stretnutie hráč, ktorý nie je uvedený na súpiske, FK(FO) je
povinný takéhoto hráča v zápise o stretnutí zakrúžkovať a ihneď po jeho prvom štarte ho dopísať na
kópiu súpisky, ktorú vlastní. ŠTK takéhoto hráča doplní do originálu súpisky na základe Zápisu
o stretnutí. Nesplnenie tohto ustanovenia zo strany FK(FO) bude mať za následok možnosť
disciplinárneho postihu. Riadiaci orgán, v záujme regulárnosti súťaži sleduje štart hráčov. Porušenie
tohto ustanovenia bude považované za neoprávnený štart hráča a postihované hracími
a disciplinárnymi dôsledkami. Hrubé porušenie ustanovení o štarte hráčov môže mať za následok
vylúčenie družstva zo súťaže a v najbližšom ročníku nebude zaradené do súťaže. Termíny a spôsob
kontroly súpisiek hráčov budú uvedené na Aktíve ŠTK a zverejnené v Úradnej správe MFZ. Ďalšie
zmeny v súpiskách hráčov schvaľuje ŠTK MFZ.
4.2 Striedanie hráčov
-

súťaž dospelých – možno striedať 4 hráčov
súťaž žiakov – možno striedať 5 hráčov.

4.3 Zápisy o stretnutí
Zápis o stretnutí sa predkladá minimálne 15 min. pred úradne stanoveným začiatkom stretnutia do
kabíny rozhodcov, spolu s registračnými preukazmi hráčov. R a DZ sú povinní uviesť, z koho viny bolo
porušené toto ustanovenie. Toto družstvo uhradí poplatok 200,- Sk/6.65,- €. Zápis o stretnutí sa musí
vypísať čitateľne. V týchto súťažiach môže družstvo striedať len tých hráčov, ktorí boli v Zápise
o stretnutí uvedení už pred stretnutím ako náhradníci. Ich registračné preukazy musia byť
predložené spolu so Zápisom o stretnutí do kabíny rozhodcov už pred stretnutím. Maximálny počet
náhradníkov zapísaných v Zápise o stretnutí je 7. Do zápisu o stretnutí sa vo všetkých súťažiach
uvádza rodné číslo hráča bez čísla za lomítkom. Ak sa na stretnutie nedostaví ani jeden
z delegovaných rozhodcov, je domáci oddiel(vedúci družstva, tréner) povinný v predpísanom rozsahu
vyplniť Zápis o stretnutí a do 48 hodín ho doručiť na riadiaci zväz. Ak družstvo prehrá 4 stretnutia
kontumačne z akýchkoľvek dôvodov, bude zo súťaže vylúčené.

Vo všetkých vekových kategóriách sa výsledky hodnotia nasledovne :
Výhra – 3 body
Remíza – 1 bod
Prehra – 0 bodov
5. Systém súťaží
Súťaž dospelých sa hrá v jednej skupine systémom každý s každým šesťkolovo podľa rozpisu. Súťaž
žiakov sa hrá v jednej skupine systémom každý s každým trojkolovo podľa rozpisu.
5.1 Postup a zostup
Pre postup a zostup platia ustanovenia SP(čl. 24-27) a ďalej nasledovné zásady :
- všetky postupy a zostupy sa realizujú na základe SP a rešpektovania platného územno-správneho
rozdelenia SR(ostatné zaradené družstvá budú do súťaží zaraďované na základe uznesenia rady MFZ
Košice)
Pravidlá pre postup a zostup v rámci majstrovských súťaží riadených MFZ
Družstvo umiestnené na 1.mieste v súťaži dospelých postúpi do najbližšej vyššej súťaže, pri splnení
podmienok účasti. Víťaz súťaže dorastu postúpi do najbližšej vyššej súťaže pri splnení podmienok účasti.
6. Rozhodcovia a delegáti zväzu
Nominačné listiny rozhodcov a delegátov zväzu pre súťažný ročník 2011/2021 boli
navrhnuté
príslušnou KR a KDZ a schválené príslušným Výkonným výborom MFZ. Obsadenie a zmeny
v delegovaní, ako i správy komisií budú záväzne uverejňované na internetovej stránke www. mfzke.sk,
V mimoriadnych prípadoch si MFZ vyhradzuje právo voľby spôsobu oznámenia delegácie podľa
potreby(telefonicky). Všetky správy a oznamy, ktorými KR a KDZ informujú o obsadení, sú určené len
pre rozhodcov , delegátov, členov VV, predsedov komisií a sekretára MFZ. Vetovanie jedného
rozhodcu (so zdôvodnením) sa adresuje KR MFZ, výlučne však pred začiatkom jesennej resp. jarnej
časti súťaže. V prípade, že sa na stretnutie nedostaví žiadny z delegovaných rozhodcov, sú družstvá
povinné dohodnúť sa(prípadne určiť žrebovaním) na rozhodcovi - laikovi a stretnutie odohrať.
Nerešpektovanie tohto ustanovenia bude ŠTK odstupovať DK. Zápis o stretnutí resp. Správu delegáta
je potrebné vo všetkých súťažiach riadených MFZ predložiť najneskôr 1 hodinu pred začiatkom
zasadnutia jednotlivých komisií. Zápis o stretnutí resp. Správa delegáta sa predkladá na sekretariát
MFZ osobne, alebo na jeho adresu doporučenou poštou(okrem prípadu, keď sa hrajú stretnutia deň

pred zasadnutiami komisií) a to 1 originál a 2 kópie. Nerešpektovanie tohto ustanovenia bude mať za
následok odstúpenie na riešenie príslušnou komisiou, prípadne odstúpenie na riešenie DK MFZ.
7. Námietky a odvolania
Námietky a odvolania nesmú mať formálne chyby a budú prerokované iba vtedy, ak boli podané
v zmysle SP, čl. 118-130, príp. v zmysle DP čl. 24-28.
Výnimku z uvedených podmienok môže riadiaci orgán udeliť na základe odôvodnenej písomnej
žiadosti (vojenské TJ, FK ,FO a oddiely, ktoré nemajú vlastné ihrisko a pod.) najviac na dobu 1 roka.
V prípade neplnenia uvedených podmienok účasti, bude ŠTK MFZ postupovať v súlade s platným SP, čl.
23, bod 2. Ďalšími podmienkami zaradenia FK(FO) do majstrovských súťaží MFZ sú :
- predloženie riadne vyplnenej prihlášky do súťaží MFZ na predpísanom tlačive a v stanovenom
termíne
- uhradenie štartovného vkladu do súťaží dospelých v stanovenom termíne
8. Zdravotné a ostatné zabezpečenie stretnutia
V zmysle SP, čl. 44 je usporiadajúci oddiel povinný zabezpečiť zdravotnú službu s potrebným
vybavením pre prvú pomoc. Meno lekára (zdravotníka) je potrebné uviesť v Zápise o stretnutí
a lekár(zdravotník) potvrdí svoju účasť podpisom. Zdravotnícke a ostatné zariadenia, potrebné pre
prvú pomoc(lekárnička, nosidlá, dlahy, telefón) musia zodpovedať predpisom a musia byť v náležitom
poriadku. Za poistenie hráčov všetkých vekových kategórií sú zodpovední samotní hráči.
9. Zasadania komisií MFZ Košice
Odborné komisie MFZ zasadajú v období, keď prebiehajú majstrovské súťaže nasledovne :
športovo-technická komisia – každý UTOROK od 16.00 hod.
disciplinárna komisia – každý UTOROK od 16.00 hod.
komisia rozhodcov – každý UTOROK od 16.00 hod.
komisia delegátov – každý UTOROK od 16.00 hod.
10. Poplatky v rámci MFZ Košice
Poplatky za prestupy a hosťovania :
- dospelí 10,- €
- žiaci 4,- € - pri podávaní prestupov resp. hosťovaní žiakov je potrebné priložiť k prestupovému lístku
novú fotografiu žiaka
Vklady pri námietkach:
- dospelí 10,- €
- žiaci
5,- €
Vklady pri odvolaniach :
- dospelí 10,- €
- žiaci
5,- €
Poplatky za registráciu :
- základná a duplikát RP 100,-Sk/3.35,- €(vykonáva MaRK)
- urýchlená registrácia 450,-Sk/14.95,- €(vykonáva MaRK)
- základná registrácia žiakov 4,- €(vykonáva MaRK)-všetky žiacke preukazy v súťažiach riadených VsFZ
resp. MFZ Košice,
- urýchlená registrácia žiakov 6,- €(vykonáva MaRK)

C. Záverečné ustanovenia
1. Futbalové oddiely sa vo svojej činnosti riadia Súťažným poriadkom, Disciplinárnym poriadkom,
Prestupovým poriadkom, Pravidlami futbalu, Hospodárskymi smernicami a týmto Rozpisom súťaží.
2. Tento Rozpis schválil VV MFZ Košice a je záväzný, tak ako ostatné predpisy a normy pre riadiaci zväz
a futbalové oddiely, hrajúce v súťažiach riadených MFZ Košice.
3. Podávať výklad k Rozpisu súťaží MFZ je oprávnená výlučne príslušná ŠTK a môže byť zmenený
rozhodnutím príslušného Výkonného výboru FZ.

Ing. Jaroslav Duška
predseda ŠTK

Ing. Marián Kéda
predseda MFZ

Róbert Tóth
sekretár MFZ

Zoznam rozhodcov MFZ Košice pre ročník
2011 - 2012
Meno

Bydlisko

1.Daniel Bordáš
2.Viliam Kováč
3.Erik Lizoň
4. Ján Berta
5. Lea Eliášová
6. Katarína Hutterová
7. Matúš Kašela
8. Juraj Tomko

mobil

Partizánska, Košice
Kuzmányho 47, Košice
Chrastné 30
Gerlachovská 27,Košice
Sokoľany 232
JRD 10,Trstené p/H
Petzvalová 21 ,Košice
Budimír 124

0949329703
0903658132
0910972308
0917 749 825
0918 134 356
0903 215 052
0911 634 387
0908 530 437

Zoznam delegátov pre ročník 2011 – 2012
Meno
1.Rudolf Jokeľ
2.Ondrej Suhala
3.Anton Švajlen
5.Ľubomír Homa
6.Ján Pastor

Bydlisko
Galaktická 36, Košice
Nižná Myšľa 343
Atletická 1, Košice
Hrašovík
Zombová 27, Košice

tel.č.
055-6224446

mobil
0907422890
0905696942
0918915803
0905755930
0903454049

Zoznam rozhodcov resp. asistentov v súťažiach
riadených SFZ a VsFZ
Meno
1.Ladislav Bucko
2.Marián Gál
3.Štefan Leško
4.Dušan Sedlák
5.Gabriel Ádam
6.Erik Weiss
7.Peter Vlčej
8.Roland Weiss
9.Juraj Čiták
10.Miroslav Firkaľ
11.Marcel Koňar
12. Igor Kozák
13.Slavomíra Mišková
14.Filip Glova
15.Tomáš Hegeduš
16.Dávid Mati
17.Róbert Tabaka
18.Michal Zvolánek
20.Klaudia Gazdová
21.Ivana Lešková
22.Dominik Babušík
23.Michal Djordjevič
24.Marek Firkaľ
25.Peter Kriak
26.Rastislav Pika
27.Ladislav Pongo
28.Ján Roka
29.Ján Somoši
30.Bartolomej Torkoš
32.Zuzana Jeleneková
33. Jozef Somoši
34.Patrik Kmec
35.Martin Oravec
17.Martin Svoboda
19.Juraj Zajac

Bydlisko
tel.č.
Podhradová 32, Košice
Jenisejská 53, Košice
055/6023282
Bukovecká 3, Košice
Polárna 8, Košice
0902998975
Havanská 10, Košice
055/6262723
Štefánikova 8, Košice
Sokolovská 16, Košice
Štefánikova 8, Košice
Stierova 3, Košice
055/6131553
Kpt. Jaroša 5, Košice
055/6736958
Obrody 2, Košice
055/6431140
Zlaté pole 8, Malá Ida
055/6970170
Palkovičova 7, Košice
Americká trieda 3, Košice
0910256990
Benkova 15, Košice
Šafárikova 3, Košice
Dénešova 65, Košice
Jiskrova 6, Košice
Podtatranského 1, Košice
055/6222037
Bukovecká 3, Košice
Južná Trieda 99, Košice
Škultétyho 2, Košice
Kpt. Jaroša 5, Košice
Bielocerkevská 11, Košice
Pekinská 15, Košice
055/6363114
Ladožská 12, Košice
0903245041
Hanojská 3, Košice
055/6363082
Povrazova 72, Košice
Wuppertálska 27, Košice
055/6424359
Ovručská 2, Košice
055/6714188
Povrazova 72, Košice
Opálova 27, Košice
055/6426102
Wurmova 17, Košice
Námestie Kozmonautov 8, Košice
Škultétyho 2, Košice

mobil
0907591477
0905782232
0907948481
0905782271
0903635016
0903368765
0911888318
0904531138
0905310639
0915881949
0905346328
0903785958
0903958960
0908645476
0915949709
0918324394
0908896998
0903314868
0908991942
0907617827
0915650721
0908234054
0908041767
0904629684
0908520595
0910176914
0905459047
0907966426
0902035712
0908644777
0907966424
0904886484
0902878627
0905797080
0918510052

Zoznam delegátov pôsobiacich v súťažiach
riadených SFZ a VsFZ

Meno
1.Jozef Kmec
2.Štefan Olšavský
3.Michal Timko
4.Gabriel Sekereš
5.Štefan Leško
6.Róbert Tóth
7.Vladimír Vansa
8.Karol Zvolánek
9.Štefan Čabala
10.Štefan Fencík
11.František Gábor
12.Juraj Korpa
13.Štefan Sedlák
14.Vlastimil Borufka
15.Jaroslav Duška
16.Miroslav Tabaka

Bydlisko
Opálová 27, Košice
Janigova 21, Košice
Bukurešťská 29, Košice
Železiarenská 68, Košice
Bukovecká 3, Košice
Národná trieda 82, Košice
Slobody 10, Košice
Jiskrova 6, Košice
Nám. Kozmonautov 7, KE
Baltická 1, Košice
Šafárikova 3, Košice
Maurerova 16, Košice
Južná Trieda 85, Košice
Jasuschova 14, Košice
Južná Trieda 57, Košice
Dénešová 65, Košice

tel.č.
mobil
055/6426102 0903602683
055/6451839 0907940410
055/6361766 0903633593
055/6842300 0905368722
055/6742909 0903135004
055/6321212 0908341731
055/6421888 0903904257
055/6228724 0903903752
055/6747390 0917704958
055/6745057 0905142309
055/6422531 0903328139
055/6715532 0907598477
055/6770852 0904529706
055/7295023 0907628450
055/6783636 0904841258
0908635755

Vyžrebovanie súťaže dospelých
Účastníci :

Por.číslo

Družstvo

Hrací deň

Hrací čas

Štadión

1

TJ FK Vyšné Opátske“B“ –
Košická Belá

Nedeľa

UHČ

Košická Belá

2

FK Poľov

Nedeľa

UHČ

Poľov

3

CF Athletico Košice „A“

Nedeľa

UHČ

Watsonova

4

PYRAMÍDA

Nedeľa

UHČ

Kežmarská

Jesenná časť
1 kolo

11.9.2010

15:30 hod.

1 V. Opátske, Koš Belá - Pyramída
2 Poľov – Athletico
2. kolo

18.9.2010

15:00 hod.

3 Pyramída – Athletico
4 V. Opátske, Koš Belá – Poľov
3. kolo

25.9.2010

15.00 hod.

5 Poľov – Pyramída
6 Athletico – V. Opátske, Koš Belá
4. kolo

2.10.2010

14:30 hod.

7 Pyramída – V. Opátske, Koš Belá
8 Athletico - Poľov
5. Kolo

9.10.2010

14:30 hod.

9 Athletico – Pyramída
10 Poľov – V. Opátske, Koš Belá

6. Kolo

16.10.2010

11 Pyramída - Poľov
12 Athletico - V. Opátske, Koš Belá

14:00

7. kolo

23.10.2010

14:00

13 V. Opátske, Koš Belá - Pyramída
14 Poľov – Athletico
8. kolo

30.10.2010

14:00

15 Pyramída – Athletico
16 V. Opátske, Koš Belá – Poľov
9. kolo

6.11.2010

13:30

17 Poľov – Pyramída
18 Athletico – V. Opátske, Koš Belá

Jarná časť
10.kolo

15.4.2010

15:30

19 Pyramída – V. Opátske, Koš Belá
20 Athletico - Poľov
11 kolo

22.4.2010

16:00

21 Athletico – Pyramída
22 Poľov – V. Opátske, Koš Belá
12. kolo

29.4.2011

16:00

23 Pyramída - Poľov
24 Athletico - V. Opátske, Koš Belá
13. kolo

6.5.2011

16:00 hod.

25 V. Opátske, Koš Belá - Pyramída
26 Poľov – Athletico
14. kolo

13.5.2011

16:00 hod.

27 Pyramída – Athletico
28 V. Opátske, Koš Belá – Poľov

15. Kolo

20.5.2011

29 Poľov – Pyramída
30 Athletico – V. Opátske, Koš Belá

16:00 hod.

16. Kolo

27.5.2011

16:00 hod.

31 Pyramída – V. Opátske, Koš Belá
32 Athletico - Poľov
17. kolo

3.6.2011

16:00 hod.

33 Athletico – Pyramída
34 Poľov – V. Opátske, Koš Belá

18. kolo

10.6.2011

16:00 hod.

35 Pyramída - Poľov
36 Athletico - V. Opátske, Koš Belá

Kontakty : mužstvá dospelých
V. Opátske “B”, Košická Belá - Michal Zuhovský
FK Poľov
- Slavomír Albrecht
Athletico
- Peter Basaráb
Pyramída
- Róbert Nagy

- 0908316166
- 0907255167
- 0905799624
- 0918491224

Vyžrebovanie súťaže žiakov
Účastníci :

Por.číslo

Družstvo

Hrací deň

Hrací čas

Štadión

1

GALAKTIK

nedeľa

14 : 00

Ťahanovce

2

PYRAMÍDA

Sobota

10 :30

Kežmarská

3

Lokomotíva Košice

piatok

14 : 00

Požiarnícka

4

CF Athletico - Sokoľ

Sobota

14:00

Sokoľ

5

HANISKA

Sobota

10 : 30

Haniska

6

KAC Košice

sobota

14 : 00

Bruselská

7

Barca

sobota

10 : 30

Barca

8

Ťahanovce

sobota

10 : 30

Ťahanovce

Jesenná časť
1.kolo – 3.9.2011
1 Galaktik - Ťahanovce
2 Pyramída - Barca
3 Lok. Košice – KAC Košice
4 Athletico,Sokoľ - Haniska
2.kolo - 10.9.2011
5 Ťahanovce - Haniska
6 KAC Košice – Athletico, Sokoľ
7 Barca – Lok. Košice
8 Galaktik - Pyramída
3.kolo – 17.9.2011
9 Pyramída - Ťahanovce
10 Lok. Košice - Galaktik
11 Athletico,Sokoľ – Barca
12 Haniska – KAC Košice
4. kolo – 24.9.2011
13 Ťahanovce – KAC Košice
14 Barca - Haniska
15 Galaktik – Athletico,Sokoľ
16 Pyramída – Lok. Košice

5. kolo – 1.10.2011
17 Lok. Košice - Ťahanovce
18 Athletico,Sokoľ - Pyramída
19 Haniska – Galaktik
20 KAC Košice - Barca
6.kolo – 8.10.2011
21 Ťahanovce - Barca
22 Galaktik – KAC Košice
23 Pyramída – Haniska
24 Lok. Košice – Athletico,Sokoľ
7.kolo – 15.10.2011
25Athletico, Sokoľ - Ťahanovce
26 Haniska – Lok. Košice
27 KAC Košice – Pyramída
28 Barca - Galaktik
8.kolo – 22.10.2011
29 Ťahanovce - Galaktik
30 Barca - PYramída
31 KAC Košice – Lok. Košice
32 Haniska – Athletico, Sokoľ
9.kolo – 29.10.2011
33 Haniska – Ťahanovce
34 Athletico, Sokoľ – KAC Košice
35 Lok. Košice – Barca
36 PYramída – Galaktic
10. kolo – 5.11.2011
37 Ťahanovce – Paramída
38 Galaktik – Lok. Košice
39 Barca – Athletico, Sokoľ
40 KAC Košice - Haniska
11. kolo – 12.11.2011
41 KAC Košice – Ťahanovce
42 Haniska – Barca
43 Athletico, Sokoľ – Galaktik
44 Lok. Košice - Pyramída

Jarná časť
12.kolo – 7.4.2012
45 Ťahanovce – Lok. Košice
46 Pyramída – Athletico, Sokoľ
47 Galaktik – Haniska
48 Barca – KAC Košice
13.kolo - 14.4.2012
49 Barca - Ťahanovce
50 KAC Košice - Galaktik
51 Haniska – Pyramída
52 Athletico, Sokoľ – Lok. Košice
14.kolo – 21.4.2012
53 Ťahanovce – Athletico, Sokoľ
54 Lok. Košice - Haniska
55 Pyramída – KAC Košice
56 Galaktik - Barca
15. kolo – 28.4.2012
57 Galaktik - Ťahanovce
58 Pyramída - Barca
59 Lok. Košice – KAC Košice
60 Athletico,Sokoľ - Haniska
16.kolo - 5.5.2012
61 Ťahanovce - Haniska
62 KAC Košice – Athletico, Sokoľ
63 Barca – Lok. Košice
64 Galaktik - Pyramída
17.kolo – 12.5.2012
65 Pyramída - Ťahanovce
66 Lok. Košice - Galaktik
67 Athletico,Sokoľ – Barca
68 Haniska – KAC Košice

18. kolo – 19.5.2012
13 Ťahanovce – KAC Košice
14 Barca - Haniska
15 Galaktik – Athletico,Sokoľ
16 Pyramída – Lok. Košice
19. kolo – 26.5.2012
17 Lok. Košice - Ťahanovce
18 Athletico,Sokoľ - Pyramída
19 Haniska – Galaktik
20 KAC Košice - Barca
20.kolo – 2.6.2012
21 Ťahanovce - Barca
22 Galaktik – KAC Košice
23 Pyramída – Haniska
24 Lok. Košice – Athletico,Sokoľ
21.kolo – 9.6.2012
25Athletico, Sokoľ - Ťahanovce
26 Haniska – Lok. Košice
27 KAC Košice – Pyramída
28 Barca - Galaktik

Kontakty: mužstvá žiakov
Galaktik – Štefan Leško 0907948481
PYRAMÍDA – Róbert Nagy – 0918491224
Lok. Košice – Jozef Knapík -0915875652
CJ Athletico Sokoľ – Vargovčák – 0903956058, Lastovecký – 0907515968
Haniska – Daniel Mikloš – 0905295170
KAC Košice – Mihalík – 0904477373, Ján Trembulák – 0903903096
Barca – Ladislav Mato – 0910976269
Ťahanovce – Ján Mosej – 09619 kl. 22032, Milan Korečko - 0902139784
EVIDENCIA FK O VEDENÍ ŽLTÝCH A ČERVENÝCH KARIET

Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Prezvisko, meno

1ŽK 2ŽK 3ŽK 4ŽK STOP 5ŽK 6ŽK 7ŽK 8ŽK STOP ČK

