---------- Všeobecné ustanovenia --------A1. Riadenie súťaží
Oblastný futbalový zväz Komárno riadi prostredníctvom svojich odborných komisií nasledovné súťaže:
a/ Kategória dospelých

- majstrovstvá oblasti
- druhá trieda

b/ Kategória dorastu

- majstrovstvá oblasti

c/ Kategória žiakov

- majstrovstvá oblasti

A2. Termínová listina
• a) Termínová listina je neoddeliteľnou časťou Rozpisu a termíny v nej uvedené sú záväzné pre
všetky FK a FO riadené ObFZ.

• b) Hracím dňom v súťažiach žiakov je zásadne sobota, u dorastu a dospelých nedeľa resp. deň

•

stanovený termínovou listinou. Schválené výnimky hracích dní a časov budú oznámené
prostredníctvom Úradnej správy ŠTK.
c) Začiatky stretnutí súťaží vo všetkých kategóriách sú stanovené ŠTK a schválené Výkonným
výborom ObFZ.
d) Začiatky stretnutí žiakov sú určené podľa ÚHČ žiaci.

•
• e) Výnimky z hracích dní a časov platia samostatne pre jesennú časť, pred jarnou
časťou súťaže musí FK (FO) o výnimku požiadať znovu.

• f) ŠTK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch stanoviť aj iné termíny, hracie dni

alebo časy
V prípade neuskutočnenia alebo neodohrania stretnutia pre nepriaznivé poveternostné
podmienky sa stretnutie odohrá najneskôr do 14 dní po vzájomnej dohode oddielov.
Vzájomná dohoda musí byť uvedená v zápise o stretnutí, inak o termíne neodohraného stretnutia
rozhodne s konečnou platnosťou ŠTK.

• g) Domáci FK (FO), ktorý požiada o zmenu hracieho dňa na sobotu, resp. požiada

o zmenu hracieho času majstrovského stretnutia najneskôr do 14 dní pred jeho
konaním,
nepotrebuje
k tejto
žiadosti
súhlas
hosťujúceho
FK
(FO).
V prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa na pracovný deň je bezpodmienečne nutný súhlas
hosťujúceho FK (FO). Žiadosť o zmenu ÚHČ na sobotu, resp. zmenu hracieho času predložená
v lehote kratšej ako 14 dní pred konaním stretnutia (rozhoduje dátum podania na poštovo
úrade) si okrem vyššie uvedených náležitostí vyžaduje vzájomnú dohodu oddielov o tejto zmene.
Bez
tohto
súhlasu
Oddielu ŠTK žiadosť neschváli. Prerokovanie žiadosti je podmienené úhradou rokovacieho
poplatku.
AK bude dohoda predložená v čase kratšom ako 10 dní pred riadnym termínom stretnutia, ŠTK
žiadosť nebude akceptovať.
h) Neodohranie stretnutia – hygienik (v prípade vyhlásenia karantény okresným hygienikom)

•
• ch) Všetky požiadavky na zmenu termínov stretnutí musia byť schválené ŠTK a oznámené

•

oddielom prostredníctvom webovej stránky ObFZ Komárno www.obfzkomarno.sk úradnou
správou alebo telegramom. Svojvoľné preloženie termínu stretnutia má športovo-technické
dôsledky (v zmysle SP futbalu).
i) Posledné tri kolá majstrovských súťaží v kategóriách dospelých a dorastu sa musia
odohrať v jednotnom termíne (deň a čas určí ŠTK ObFZ). ŠTK si vyhradzuje právo
udeliť na požiadanie výnimku z tohto ustanovenia na stretnutia, ktoré neovplyvnia
postupy a zostupy v príslušnej skupine súťaže.

V žiackych súťažiach v posledných troch kolách platia hracie dni a časy, ktoré mali
jednotlivé družstvá schválené pred začiatkom jarnej časti súťaže, príp. výnimky, ktoré
schválila ŠTK v priebehu jarnej časi súťaže.
Hracie časy - jesenná časť

Obdobie

Dorast+Dospelí

Žiaci

1. - 15. 8.

14, 30 +17, 00

15.00

16. – 31. 8.

14, 30+17, 00

15.00

1. - 15. 9.

13, 30+16, 00

14.00

16. -30. 9.

13, 00+15, 30

13.30

1. - 15. 10.

12, 00+14, 30

12.30

16. - 31. 10.

11, 30+14, 00

12.00

1. - 15. 11.

11, 00+13, 30

11.30

Termínová listina - jesenná časť

Dorast
Dátum

Hrací deň

Dospelí

14. – 15. 8.

Sobota - nedeľa

1. kolo

21. – 22. 8.

Sobota - nedeľa

2. kolo

28. - 29. 8.

Sobota - nedeľa

3. kolo

4. – 5. 9.

Sobota - nedeľa

4. kolo

11. – 12. 9.

Sobota - nedeľa

5. kolo

Streda

15. kolo

18. – 19. 9

sobota - nedeľa

6. kolo

25. – 26. 10.

sobota - nedeľa

7. kolo

15. 9

Žiaci

2. – 3. 10.

sobota - nedeľa

8. kolo

9. – 10. 10.

sobota - nedeľa

9. kolo

16. – 17. 10.

sobota - nedeľa

10. kolo

23. – 24. 10.

sobota - nedeľa

11. kolo

30. – 31. 11.

sobota - nedeľa

12. kolo

6. – 7. 11.

sobota - nedeľa

13. kolo

13. – 14. 10

sobota - nedeľa

14. kolo

Hracie časy - jarná časť

Obdobie

Dorast+Dospe
lí

Žiaci

1. – 15. 3.

12, 00+14, 30

12.30

16. – 31. 3.

12, 30+15, 00

13.00

1. – 15. 4.

13, 00+15, 30

13.30

16. – 30. 4.

13, 30+16.00

14.00

1. – 15. 5

14, 00+16.30

14.30

16. – 30. 5

14, 30+17.00

15.00

1. - 15. 6.

14, 30+17.00

15.00

16. – 30. 6.

14, 30+17.00

15.00

Termínová listina - jarná časť

Dátum

Hrací deň

Dorast+Dospel
í

19. – 20. 3.

sobota - nedeľa

16. kolo

26. – 27. 3.

sobota - nedeľa

17. kolo

Dorast

10. kolo

3. – 4. 4.

sobota - nedeľa

18. kolo

11. kolo

9. – 10. 4.

sobota - nedeľa

19. kolo

12. kolo

16. - 17. 4.

sobota - nedeľa

20. kolo

13. kolo

30.4. – 1. 5.

sobota - nedeľa

21. kolo

14. kolo

7. – 8. 5.

sobota - nedeľa

22. kolo

15. kolo

14. – 15. 5.

sobota - nedeľa

23. kolo

16. kolo

21. – 22. 5.

sobota - nedeľa

24. kolo

17. kolo

28. – 29. 5.

sobota - nedeľa

25. kolo

18. kolo

4. – 5. 6.

sobota - nedeľa

26. kolo

11. – 12. 6.

sobota - nedeľa

27. kolo

18. – 19. 6.

sobota - nedeľa

28. kolo

25.– 26.6

sobota-nedeľa

29.kolo

A3. Účastníci súťaží
Účastníci súťaží sú uvedený v prílohe vo vylosovaní.
http://www.obfzkomarno.sk/muzstv_1trieda.htm
http://www.obfzkomarno.sk/muzstv_2trieda.htm

A4. Vyžrebovanie
Vylosovanie je uvedené v prílohe Rozpisu súťaže.
http://www.obfzkomarno.sk/1trieda.htm
http://www.obfzkomarno.sk/2trieda.htm
http://www.obfzkomarno.sk/dorast_los.htm
http://www.obfzkomarno.sk/ziaci_los.htm

A5. Miesto stretnutia
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ObFZ. O schválení hracej plochy musí byť vyhotovený
protokol o spôsobilosti hracej plochy. Stretnutia sa hrajú na ihriskách družstiev uvedených vo vyžrebovaní
na prvom mieste.

b) Stretnutie je možné vo výnimočných prípadoch odohrať v opačnom poradí ako je uvedené vo
vyžrebovaní, a to na základe dohody oddielov, pričom táto dohoda podlieha schváleniu ŠTK.
c) FO, ktoré budú svoje majstrovské zápasy hrávať na prenajatom ihrisku resp. mimo svojho
športového areálu, sú povinné najneskôr 10 dní pred začatím súťažného obdobia (jeseň - jar) túto
skutočnosť oznámiť písomne doporučenou poštou ŠTK ObFZ na ktorom ihrisku budú hrať svoje
majstrovské stretnutia. Túto skutočnosť musia preukázateľne oznámiť aj svojim súperom. Ak má FO
v areály štadióna viac trávnatých plôch, na ktorých uvažuje hrávať svoje majstrovské stretnutia musí túto
skutočnosť zahrnúť do vyššie uvedeného oznámenia. Svojvoľná zmena hracej plochy bude mať dôsledky
podľa v zmysle SP.
d) Majstrovské stretnutia všetkých súťaží riadených ŠTK sa odohrajú na hlavných trávnatých a
schválených plochách.
e) Posledné tri kolá jesennej a prvé tri kolá jarnej časti súťaže sa povoľujú odohrať vo všetkých
kategóriách na schválených náhradných trávnatých hracích plochách. Oddiel je povinný na požiadanie
predložiť DZ a R protokol o schválení náhradnej hracej plochy .
f) Pred začiatkom každého majstrovského stretnutia vrátane mládeže si na pokyn HR podajú hráči
mužstiev ruky tak že po pozdrave pod vedením kapitána hosťujúce mužstvo podá ruky domácemu mužstvu.
Po tomto akte prebehne losovanie.
g) Usporiadateľ stretnutia je povinný umožniť R, AR a DZ umiestniť dopravný prostriedok (automobil,
motocykel) na ktorom sa na stretnutie dostavil, na vhodnom mieste v areáli štadióna a zodpovedá za to, že
dopravný prostriedok
nebude od príchodu až do opustenia štadióna poškodený. V prípade, že nie je možné dopravné
prostriedky delegovaných osôb umiestniť počas stretnutia v areály štadióna, hlavný usporiadateľ stretnutia
určí miesto, kde delegované osoby zaparkujú svoje dopravné prostriedky a zabezpečí ich ochranu pred
poškodením. Skutočnosť, že dopravné prostriedky neparkujú v areáli štadióna (pre nemožnosť ich tam
umiestniť), musia delegované osoby oznámiť hlavnému usporiadateľovi pred začiatkom stretnutia.
h, ŠTK doporučuje FO, FK nahrávanie videozáznamu MZ vo vlastnom záujme. Videozáznam musí byť
s minutážou, neprerušený a nahrávaný z jedného stabilného miesta. Videotechnik musí byť uvedený na
zadnej strane Zápisu o stretnutí.

A6. Hospodárske náležitosti
a) Všetky platby voči riadiacemu orgánu musia byť vykonané prostredníctvom poštovej poukážky .
Platiteľ musí predložiť na riadiaci orgán 5 /piaty/ diel poukážky, kde na zadnej strane uvedie účel ( dôvod )
platby. V prípade nepredloženia bude riadiaci orgán považovať platbu za neprevedenú. Poštové poukážky si
je možné vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Komárno.
b) Každý klub hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady. V prípade, že sa stretnutie opakuje z vyššej
moci, usporiadateľ uhradí hosťujúcemu mužstvu cestovné pre 20 osôb v súlade s platnými smernicami.
Úhradu je usporiadajúci oddiel povinný previesť do 7 dní od neodohrania stretnutia. Usporiadajúci oddiel je
povinný kópiu ústrižku zaslať na ŠTK v deň úhrady. V prípade neuhradenia cestovného bude poriadajúci
oddiel potrestaný poriadkovou pokutou.
c)Klub, ktorý zapríčinil neodohranie stretnutia, má povinnosť uhradiť súperovi účelne vynaložené
náklady. Do 7 dní zaslať súperovi náhradu:
Majstrovstvá oblasti
67.- eur
MO II. trieda
67.- eur
Dorast
50.- eur
Žiaci + prípravka
50.- eur
Zároveň je povinné kópiu posledného dielu poukážky /doklad o úhrade/ zaslať ŠTK spolu so správou a
vyznačením účelu úhrady. ŠTK navyše navrhne vinníkovi pokutu v zmysle bodu B/ TU - 10 f tohoto Rozpisu
súťaže /RS/
V prípade neuhradenia pokuty, náhrady súperovi za neodohranie stretnutia v stanovenom termíne, bude
všetkým družstvám príslušného FO hrajúcim v súťažiach ObFZ zastavená činnosť. Disciplinárna komisia
činnosť FO uvoľní až po obdržaní dokladu, originálu posledného dielu poštovej poukážky, že predmetná
pokuta (náhrada súperovi) bola vykonaná.
d) Každý klub je povinný pred začiatkom súťažného ročníka zaplatiť na ObFZ členský vklad:
Majstrovstvo oblasti
150.- eur

MO II. trieda
Dorast

100.- eur
15.- eur

Štart žiackych družstiev nie je podmienený členským vkladom.
Bez zaplatenia členského vkladu nebude žiadne družstvo pripustené do súťaží ObFZ KN.
e) Odmeny a nároky rozhodcov a delegátov v súťažiach ObFZ
Súťaž
HR
AR
DZ
MO

20.- eur

17.- eur

14.- eur

MO II.tr.

17.- eur

14.- eur

10.- eur

MO dorast

10.- eur

MO žiaci

7.- eur

7.- eur
5.- eur

Okrem uvedených odmien majú rozhodcovia a delegáti nárok na:
1. Stravné
od 5 do 12 hodín
3, 6.- eur / resp. podľa aktuálnej vyhlášky/, pri samostatných
MZ žiakov a dorastu – neprináleží, žiaci + dorast áno, pri samostatnom MZ dospelí áno
2. Pokiaľ použije delegovaná osoba vlastné motorové vozidlo, je potrebné uviesť do vyúčtovania
cestovného ŠPZ motorového vozidla.
Cestovné 0, 1 .- eur/ km pri 3 (troch) R bez rozdielu koľkými prídu autami. Pri 2 (dvoch) R 0, 13.- eur/
km bez rozdielu koľkými prídu autami, 0, 17 .- eur/ km ak je delegovaný 1 (jeden) R
3. V prípade DZ je to vždy 0, 13.- eur / km
4. Poštovné – HR a DZ 1.- eur
v prípade, že sa stretnutie neodohrá, R,AR a DZ nemá nárok na odmenu, má právo však si
účtovať cestovné a poštovné.
f) V prípade nariadenia úradného dohľadu orgánu v zmysle platných ustanovení Disciplinárneho
poriadku je povinnosťou FO uhradiť osobe vykonávajúcej úradný dohľad nasledovné náklady:
- paušál
14.- eur
- stravné ( v zmysle Zákona o cestovných náhradách)
- cestovné 0, 13 .- eur
- poštovné 1.- eur
g) V prípade, že družstvo nastúpi na majstrovské stretnutie bez náhradníkov, alebo s menším počtom
hráčov ako 11 a počas stretnutia klesne počet hráčov pod 7, takto previnivšie družstvo obdrží pokutu podľa
tohto RS TU - 10 f po prešetrení ŠTK ObFZ.

A7. Hlásenie výsledkov
Usporiadajúci FK (FO) je povinný zo všetkých súťažných stretnutí hlásiť výsledky vždy
po majstrovskom zápase najneskôr v nedeľu do 1 hod. po skončení stretnutia na tel.
záznamník 035/ 6428 666, alebo na mobilné číslo 0910/ 990 770. Pokiaľ sa tak nestane, FO
bude pokutovaný podľa TU - 10 f. V súťaži dospelých MO, II. trieda treba nahlásiť konečný
výsledok, stav v polčase a strelcov.

A8. Hracie dni a časy
a)Hracím dňom pre súťaže dospelých je nedeľa, jeden MZ MO sa odohrá o 10, 30 hod., pre súťaže dorastu
a žiakov - sobota. Hracie dni sú určené vo vyžrebovaní súťaže.
b)Hracie časy:
dospelí a dorast
45 + 15 + 45
žiaci
35 + 15 + 35
c)Riadiaci orgán môže určiť začiatky jednotlivých stretnutí tak, aby stretnutia boli odohrané za
regulárnych podmienok, prípadne môže začiatky stretnutí určiť na dni pracovného pokoja.
d.
Všetky požiadavky na zmenu hracieho dňa a UHČ musia byť schválené ŠTK a oznámené
korešpondenciou, alebo úradnou správou.

Ak bude uvedené nariadenie porušené, budú voči družstvu vyvodené dôsledky v zmysle
SP.

---------- Technické ustanovenia ------B1. Predpis
a) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, Súťažného poriadku futbalu
a tohoto Rozpisu súťaží,
ktorého výklad prináleží ŠTK ObFZ.
b) Podľa čl. 105 SP za víťazstvo v stretnutí získava družstvo 3 body, nerozhodný výsledok sa hodnotí
jedným bodom, prehra nie je bodovo hodnotená.
c) ObFZ vydáva Úradné správy ŠTK, DK, MK, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje operatívne
riadenie a styk s klubmi. Všetky pokyny zverejnené v týchto úradných správach sú pre všetky kluby
záväzné .ÚS, oznamy sú uverejňované na webovej stránke ObFZ Komárno www.obfzkomarno.sk
v rubrike „Úradná správa ObFZ Komárno“ .
d) ObFZ upozorňuje všetky kluby, že za neoprávnený štart hráčov po štvrtom (8, 12) napomínaní a
vylúčení je výhradne zodpovedný oddiel, pretože v ÚS DK nemusia byť uvedení všetci napomínaní a
vylúčení hráči (napr. Chýbajúci zápis o stretnutí). Vo všetkých kategóriách obdržia kapitáni oboch družstiev
po skončení stretnutia podpísanú kópiu zápisu o stretnutí, na ktorom budú rozhodcom stretnutia uvedení
napomínaní a vylúčení hráči oboch mužstiev s uvedením dôvodu napomínania a vylúčenia a prípadné
námietky kapitánov k stretnutiu. Rozhodca stretnutia si potvrdenie prevzatie kópie vyplneného zápisu
o stretnutí(prvá strana zápisu) nechá podpísať kapitánmi oboch mužstiev na origináli zápisu o spoločne
s prevzatím RP.
e) Zápisy zo stretnutí dospelých, dorastu a žiakov sa vyhotovujú na písacom stroji alebo PC.
U dospelých v (4) vyhotoveniach. U dorastu a žiakov v 3 (troch) vyhotoveniach. U dospelých originál zápisu
obdrží HR, prvú kópiu DZ, druhú kópiu kap. hostí a tretiu kópiu kap. domáceho mužstva. U dorastu originál
zápisu obdrží HR, prvú kópiu kap. hostí, druhú kópiu kap. domáceho mužstva.
f) Delegáti a rozhodcovia sú povinní Zápisy zo stretnutí odoslať v zmysle čl. 76 a čl. 84 SP do 24 hod.
po skončení stretnutia. (Zápis je možné zaslať aj emailom).V prípade chýbajúceho Zápisu tretí deň po
stretnutí budú voči rozhodcovi a delegátovi vyvodené dôsledky.
g) Asistenti rozhodcov v prípade inzultácie, výtržností medzi divákmi, nedohrania stretnutia z dôvodu
hromadnej bitky sú povinní do 24 hodín podať písomné vyjadrenie.
h) Rozhodcovia zasielajú riadiacemu orgánu originál + 3x fotokópia Zápisu zo stretnutia. Delegáti
zasielajú riadiacemu orgánu originál správy delegáta + 3x fotokópia.
i) KR a KD nariaďuje vypísať zápisy po stretnutí písacím strojom alebo PC.
j) Rozhodcovia a Delegáti ObFZ sú povinný sledovať úradné správy ŠTK, DK, KR a DZ na webovej
stránke ObFZ Komárno a NAŠICH NOVOSTIACH. Rozhodnutia, v nich uvedené sú záväzné.
V prípade inzultácie delegovaných osôb bude mužstvo potrestané na obdobie 12 mesiacov
tak, že všetky svoje domáce zápasy odohrá mimo UHČ !!! /nedeľa doobeda/
k, Domáci FO, FK je povinní zabezpečiť vyplnený Zápis o stretnutí do 30 minút pred UHČ s podpismy
K mužstiev do kabíny R
l, Každé domáci FO, FK musí mať na MZ pripravené 4 futbalové lopty

B2. Štart hráčov
a) V kategórií seniorov štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dospelých a ďalej hráči z kategórie
dorastu, ktorí po 1. 1. v priebehu súťažného ročníka 2010/2011 dovŕšili 16. rok veku a to v zmysle čl. 113
SP a predložia potrebné rozhodnutie pred stretnutím R.
b) V skupine dorastu štartujú hráči narodení od 1. 1. 1992 – do 31.12.1996.
c) V skupine žiakov štartujú hráči narodení od 1. 1. 1996 – do 31.12.2000
d) Hráč môže okrem svojej vekovej kategórie štartovať i v najbližšej vyššej vekovej kategórií, pričom o
štarte hráča rozhoduje futbalový klub. V jednom dni môže hráč štartovať len v jednom majstrovskom
stretnutí. Zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórií nesie klub a príslušný tréner
v zmysle SP čl. 113. Hráč štartujúci so žiackym preukazom v kategórií dorastu musí mať u seba povolenie

od rodičov a potvrdenie o lekárskej prehliadke (športový, obvodný lekár). Dorastenci štartujúci v kategórií
dospelých musia mať taktiež povolenie od rodičov a potvrdenie o prehliadke od športového lekára.
e) V súťažiach mládeže je povinná konfrontácia pred stretnutím Hráč voči ktorého totožnosti sa
namieta, je povinný predložiť ku konfrontácií hodnoverný doklad o totožnosti opatrený fotografiou.
Rozhodca je povinný uviesť rozhodujúce údaje v zmysle čl. 66 bod 2/ ods. b SP. Hráč, voči ktorého
totožnosti sa namieta je povinný svojím podpisom po tvrdiť svoju totožnosť. Jeho totožnosť potvrdí kapitán
mužstva v prítomnosti vedúceho mužstva.

B3. Podmienky štartu
a) Všetci hráči nastupujúci na stretnutia musia predložiť platný registračný preukaz ( RP), ktorého
náležitosti musia byť v súlade s platným SP futbalu. Doporučujeme hráčom mať pri sebe hodnoverný
preukaz totožnosti ( OP, pas ).V stretnutiach dospelých predložia vedúci družstiev najneskôr 30 minút pred
začiatkom stretnutia registračné preukazy hráčov a vyplnený zápis o stretnutí, ktorí je podpísaný kapitánmi
a vedúcimi mužstiev.
b) Dokladom oprávňujúcim žiaka k štartu v súťažiach je žiacky preukaz. V kategórií žiakov nesmú hráči
nastúpiť na MZ v kopačkách s vymeniteľnými kolíkmi.
c) Hráči všetkých mužstiev musia mať potvrdenia o lekárskej prehliadke ktoré je platné 1 rok a do tejto
doby sa započíta aj deň v ktorom bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. Za dodržanie tohoto
ustanovenia v plnom rozsahu zodpovedajú FK nakoľko
sú povinné na vyzvanie riadiaceho orgánu
predložiť uvedené doklady.
Ak je hráč PN, nemôže nastúpiť v súťažnom stretnutí. Prípadný štart práceneschopného
hráča bude riešený DK.
d) Na stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami od 1 po 11, keď č. 1 má brankár.
Náhradníci musia mať na dresoch čísla od 12 do 18, náhradný brankár môže mať na drese i vyššie číslo.
e) Striedanie hráčov musí byť vykonané pomocou dobre viditeľných tabuliek, ktoré musí zabezpečiť
domáci oddiel. Mužstvo môže striedať len hráčov, ktorí boli uvedení na Zápise o stretnutí, pred začiatkom
stretnutia ako náhradníci. Maximálny počet náhradníkov zapísaných v zápise o stretnutí je 7.
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov uvádzajú kluby do zápisu o stretnutí len
dátum narodenia hráčov, a to v podobe , ako je uvedený na registračnom preukaze - rok,
mesiac a deň. Delegované osoby sú povinné upozorniť na túto skutočnosť funkcionárov FK
pred vyplnením zápisu o stretnutí.
V každom stretnutí je povolené striedanie:

dospelí
: 3 hráči
dorast
: 4 hráči


žiaci
: 6 hráčov
f) Súčasťou výstroja vo všetkých vekových kategóriách musia byť i chrániče holenných kostí.
Rozhodcovia sú povinný toto kontrolovať.
g) Každé ihrisko musí mať kryté striedačky uzatvorené z boku a zo zadnej strany. Pred
striedačkou a 1 m na každú stranu musí byť vyznačená technická zóna, ktorá je vzdialená 1 m
od hracej plochy (postrannej čiary). Na lavičke náhradní kov môžu sedieť: náhradníci, tréner,
asistent, vedúci mužstva, zdravotník, masér.
h) Každý poriadajúci klub je povinný mať zabezpečenú usporiadateľskú službu a to
najmenej so 6 usporiadateľmi. Usporiadatelia musia mať oblečenú vestu dodanú ObFZ. Pred
stretnutím odovzdá hlavný usporiadateľ DZ /rozhodcovi/ stretnutia zoznam usporiadateľov
s pridelenými číslami.
Hráč, ktorý je uvedený v zápise o stretnutí nesmie vykonávať HU a VM.
i) Čakacia lehota pre obe družstvá a rozhodcu – platia články 67,68,69,70 SP.V prípade Nedostavenia
sa rozhodcu a asistentov sú oba kluby povinné postupovať v zmysle čl.73 SP a príslušných bodov. Čakaciu
dobu 20 min môže mužstvo čerpať v odôvodnených prípadoch, ak meškanie oznámi súperovi najneskoršie
v čakacej dobe (telefonicky alebo
osobne).V prípade osobného oznámenia hlavný rozhodca uvedie
osobné údaje osoby, funkciu a tieto si nechá odpísať. Tu sa čakacia doba predlžuje o 20 min. (20+20)
V prípade iného oznamu uvedie tie isté údaje okrem podpisu.
j) Ak mužstvá nedohrajú súťaž z dôvodu vylúčenia zo súťaže pre opakované nenastúpenia

k stretnutiam alebo nenastúpia po prihlásení do súťaže, klub bude potrestaný pokutou vo
výške:
MO
: 100.- eur
MO II. trieda :
83.- eur
MO dorast
:
67.- eur
MO žiaci:
:
34.- eur
Prípadne môže riadiaci orgán pristúpiť k nezaradeniu mužstva do súťaží v nasledujúcom
ročníku.
ŠTK žiada všetky FK (FO) aby do začiatku súťaže písomne nahlásili na ŠTK adresu zodpovedného
funkcionára FK (FO), na ktorého adresu môže ObFZ adresovať doporučenú poštu.
Kontrola totožnosti (Súťažný poriadok, čl. 66)
1. Kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráčov družstiev možno vykonať na požiadanie najneskôr pred
začiatkom druhého polčasu.
2. Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva. Odmietnutie konfrontácie
hráčov má okrem hracích dôsledkov v súlade s čl. 100 i disciplinárne dôsledky voči kapitánovi, vedúcemu
družstva a hráčovi, ktorý konfrontáciu odmietol, a v prípade nesprávneho postupu i vo či rozhodcovi.
3. Námietku môže vzniesť kapitán družstva len v zmysle Pravidiel futbalu, pravidlo V, časť C, bod 29c.
Pokiaľ by tak chcel urobiť nad rámec tohto pravidla, rozhodca mu to neumožní, ale FO je oprávnený podať
sťažnosť v zmysle odstavca e) tohto článku.

B4. Zoznam hráčov a súpisky
a) V zmysle Súťažného poriadku, články 37 až 42 predkladajú súpisky len tie FK (FO),
ktoré majú v súťažiach príslušnej kategórie viac než jedno družstvo, a to zvlášť pre jesennú
a zvlášť pre jarnú časť súťažného ročníka, a to najneskôr do začiatku príslušnej časti
súťažného ročníka.
b) Kluby, ktoré majú v súťažiach viac ako jedno mužstvo v rovnakej kategórií, predložia riadiacemu
orgánu súťaže do začiatku súťaží súpisku „A“ mužstva, kde uvedú najmenej 13 hráčov, vrátane brankára.
Súpiska musí byť vyhotovená v zmysle príslušných ustanovení SP (čl. 37 - 42).
c) Hráči uvedení v súpiske môžu hrať v majstrovských stretnutiach za to mužstvo, na
ktorého
súpiske sú uvedení.
d) Za „B“ mužstvo klubu môžu štartovať v majstrovskom stretnutí maximálne 3 hráči uvedení
v súpiske „A“ mužstva pod poradovými číslami 1 - 13 a ktorí za „A“ mužstvo príslušnej vekovej kategórie a
v príslušnej časti súťažného ročníka (zvlášť jeseň a zvlášť jar) neštartovali vo viac ako 10 majstrovských
stretnutiach.
e) Hráči uvedený na súpiske „A“ mužstva pod poradovými číslami 14 a vyššie, môžu za „B“ mužstvo
štartovať bez obmedzenia.
f)Porušenie ustanovení bodov c - d bude považované za neoprávnený štart s hernými
a
disciplinárnymi dôsledkami.
h) Oddiely, ktoré majú v súťažiach riadených ObFZ iba „B“ družstvo sú povinné predložiť ŠTK do
začiatku súťaží (jesennej a jarnej časti) súpisku „A“ družstva pôsobiaceho v súťažiach ZsFZ. Porušenie tohto
ustanovenia má za následok disciplinárny postih FK.
V MO súť. ročník 2010/ 2011 môžu štartovať len mužstvá, ktoré budú mať mládežnícke
mužstvo, príp. prípravku. FK, FO ktoré majú len prípravku musia zorganizovať 2 x do roka (1x
jeseň, 1x jar) turnaj (7 – 12 ročných) možné je využiť aj halu

B5. Zdravotnícke zabezpečenie

a) Usporiadajúci klub vo všetkých stupňoch a vekových kategóriách súťaží je povinný zabezpečiť
prítomnosť lekárskej služby. Meno lekára /zdravotníka / je potrebné uviesť v zápise o stretnutí lekár /
zdravotník / potvrdí svoju účasť podpisom. Poriadajúci oddiel musí mať k dispozícií nosidlá a lekárničku
so základným vybavením.
Nesplnenie tohoto ustanovenia bude mať za následok
disciplinárne a
športovo technické dôsledky
b) Za poistenie sú zodpovední samotní hráči.
c) Prvá pomoc v športe

Jeden z najzávažnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie. Športovec
v bezvedomí musí byť čo najrýchlejšie premiestnený do vodorovnej polohy. Veľmi často sa stáva, že
postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiž ochabnú svaly v hrtane, jazyk zapadne a zabráni prúdeniu vzduchu.
Pri narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo zvratky dostanú do zadnej časti hrtana, čím sa môžu dýchacie
cesty uzavrieť. Keďže každá z týchto porúch môže spôsobiť smrť, dýchacie cesty treba okamžite
uvoľniť. Zatlačením na čelo a súčasným nadvihnutím (podložením) šije sa nám podarí oddialiť koreň jazyka
a vo väčšine prípadov uvolniť alebo aspoň zlepšiť priechodnosť dýchacích ciest. Tento úkon je možné
zefektívniť pootvorením úst a predsunutím dolnej čeľuste. V prípade, že nevieme uvoľniť dýchacie cesty
uvedeným spôsobom, pokúsime sa „vytiahnuť jazyk“ rukou, najlepšie obalenou vreckovkou alebo
dresom, aby jazyk nekĺzal. Športovca v bezvedomí je potrebné stále sledovať (dýcha?, má pulz?) a polohu
podľa potreby korigovať. Pri zvracaní a krvácaní z úst niekedy pomôže poloha so zníženou hlavou a hornou
časťou trupu. Keď po uvoľnení dýchacích ciest začne športovec spontánne dýchať, treba ho položiť do
stabilizovanej polohy.
Stabilizovaná poloha postihnutého športovca má za cieľ udržať priechodnosť dýchacích ciest a znížiť
riziko vdýchnutia zvratkov. Opakovaná kontrola ústnej dutiny športovca v bezvedomí je nevyhnutnosťou,
rovnako musí byť kontrolovaná jeho poloha. Stabilizovaná poloha na boku je zabezpečená pokrčením dolnej
končatiny na strane, na ktorej postihnutý športovec leží. Druhá dolná končatina je natiahnutá. Horná
končatina strany, na ktorej spočíva telo športovca, je natiahnutá a zapažená. Hlava je uložená na druhej
končatine, ktorá je skrčená v lakti. Ak športovec nezačne dýchať ani po uvoľnení dýchacích ciest, okamžite
je potrebné nasadiť umelé dýchanie. Mohlo by totiž dôjsť k zastaveniu krvného obehu v dôsledku
nedostatku kyslíka. Najúčinnejším je prenos vzduchu z pľúc poskytujúceho prvú pomoc do pľúc
postihnutého - dýchanie z úst do úst. Pri dýchaní z úst do úst záchranca vydychuje vzduch zo svojich pľúc
do pľúc postihnutého športovca alebo do nosa (u žiackych ročníkov do úst aj do nosa súčasne), aby naplnil
jeho pľúca. Pri odtiahnutí úst postihnutý športovec vydýchne. Pri dýchaní z úst do úst je potrebné prstami
zovrieť nos športovcovi v bezvedomí, pri dýchaní do nosa je potrebné zovrieť pery (ústa).Dýchanie sa začína
dvomi až tromi dychmi. Potom sa pokračuje dychovou frekvenciou 12 až 15 - krát za minútu, u mladších
športovcov, keď sa dýcha do úst aj nosa súčasne, je dychová frekvencia 20 - krát za minútu. Pri dýchaní
z úst do úst sa dajú sledovať ohyby hrudníka prípadne zistiť, kedy postihnutý športovec začne dýchať
samovoľne. Vtedy sa mu zlepší farba tváre. Umelé dýchanie je neúčinné, ak športovcovi v bezvedomí nebije
srdce, pretože okysličená krv nebude v organizme obiehať. Po prvých dvoch výdychoch je potrebné
skontrolovať, či je srdce aktívne (kontrola pulzu priložením koncov prstov na hrtan a priľahlý sval),
zisťovanie pulzu na zápästí je neúčinné! Kontrolu treba opakovať o minútu a potom vždy po troch
minútach. Pulz sa obnoví, len ak začne srdce byť. Ak srdce nebije, jeho sťahy (srdcové revolúcie) možno
nahradiť masážou srdca. (Športovec má šedomodro sfarbený vzhľad, nehmatateľný pulz, nedýcha a má
široké zrenice.) Tlakom na dolnú polovicu hrudnej kosti sa zvyšuje tlak v hrudníku a tým sa vytláča krv zo
srdca do tepien. Po uvoľnení tlaku sa hrudník vráti do svojej normálnej polohy a krv tečie späť, cez žily
napĺňa srdce pri jeho rozpínaní. Masáž srdca (kardiopulmonálna resuscitácia - Krp) je základnou technikou
laickej aj odbornej prvej pomoci. Začneme ju dvomi vdychmi a pokračujeme stláčaním 2 cm nad dolným
koncom hrudnej kosti. Masáž má mať frekvenciu 100 stlačení za minútu, v jednom cykle 2 vdychy a 15
stlačení (kompresií). Pomer 2:15 treba udržať po celý čas vykonávania masáže srdca.
Vzhľadom na časté prípady bezvedomia a náhlych úmrtí na športoviskách je vhodné aby sa
základy prvej pomoci osvojili všetci účastníci športového podujatia - športovci, tréneri,
rozhodcovia, usporiadatelia, nehovoriac o fyzioterapeutoch, maséroch, a lekároch. Často len
rýchly a spoľahlivý zásah dokáže zabrániť nešťastiu a preto je potrebné vedieť takéto situácie
riešiť.

B6. Postup a zostup
a) Víťaz MAJSTROVSTIEV OBLASTI (MO) postupuje priamo do V. ligy
Z Majstrovstiev oblasti zostupuje posledné mužstvo prípadne ostatné mužstvá v
vyššiu súťaž./ podľa futbalových noriem čl.25/1 /
b) Víťaz II. triedy postupuje priamo do MO
c) Víťaz MO dorastu postupuje priamo do V. ligy

náväznosti na

d) Víťaz MO žiaci postupuje do súťaží ZsFZ
e) Prípadný kvalifikačný zápas sa odohrá nasledujúcu nedeľu po skončení súťažného ročníka. Miesto a
čas určí ŠTK.
f) Štruktúra súťaží pre ročník 2010 / 2011 bude nasledovná :
MO
16 družstiev
MO II.tr.
13 družstiev/ resp podľa počtu prihlásených/
Dorast a žiaci
/ podľa počtu prihlásených/
g)
ObFZ – ŠTK navrhuje mužstvá do súťaží riadených ZsFZ
h)
Ak sa do súťaží ročníku 2011/ 2012 prihlási 28 a menej FO, FK počet účastníkov MO
sa znižuje na počet 14 u dospelých

B7. Rozhodcovia a delegáti
a) Rozhodcovia sú povinní dodržiavať „ Zásady pre činnosť R - ObFZ Komárno“ a SP futbalu
b) Delegáti sú povinní Správy zo stretnutí odoslať v zmysle SP čl. 76 až 84
c) Členovia výkonného výboru a predsedovia komisií ObFZ sa majú právo zúčastňovať na
majstrovských zápasoch ako delegáti ObFZ.
d) Rozhodcovia sú zaradení na nominačnú listinu až po absolvovaní vstupného semináru a skúšok z PF,
RS a SP. Nominačné listiny rozhodcov a Delegátov pre súťažný
ročník 2010/2011 sú navrhované
komisiami a schvaľované VV.
e) Rozhodcov a asistentov rozhodcu deleguje na stretnutia Komisia rozhodcov a delegáta Komisia
delegátov ObFZ. Delegácia rozhodcov a delegátov bude na webovej stránke ObFZ a Našich novostiach
– v „Úradnej správe ObFZ“. V odôvodnených prípadoch KR a KD oznamuje o delegovaní podľa potreby
(telegram a telefón).

B8. Tréneri
a) Každé družstvo dospelých musí mať bez výnimky kvalifikovaného trénera, najmenej so základnou
platnou kvalifikáciou. Pri nesplnení tejto podmienky navrhne ŠTK udeliť FK (FO) prostredníctvom
disciplinárnej
komisie
nasledovné
pokuty
:
-MO
,
II.tr.
dospelí
–
67.eur
MO
dorast,
žiaci
–
34.eur
Pred stretnutím je vedúci družstva povinný predložiť spolu s registračnými preukazmi hráčov aj
preukaz trénera s platnou licenciou. Kontrolu vykoná DZ resp. R - výsledok kontroly uvedie do svojho
zápisu.
b) Všetci tréneri sú povinní na základe pozvania zúčastniť sa aktívov, školení, seminárov a doškoľovaní
poriadaných TMK ObFZ a ZsFZ. Neúčasť trénerov na týchto podujatiach bude riešená na návrh TMK
disciplinárnou
komisiou.
V súťažnom ročníku je možné vykonať zmenu na poste trénera iba jeden krát!
Zmenu je potrebné bezpodmienečne nahlásiť na TMK ObFZ KN - písomne, / v oznámení treba uviesť ku
ktorému dňu a z akého dôvodu prišlo k zmene !
c) Každý tréner musí mať platný trénersky preukaz a platnú licenciu.
d) Za trénera s predpísanou kvalifikáciou sa považuje aj tréner, ktorý v tomto období je poslucháčom
školenia alebo má podanú prihlášku na zvýšenie kvalifikácie.
e) Výnimky z kvalifikácie môžu byť udelené TMK ObFZ. Požiadavku je povinný pred začiatkom
súťažného ročníka 2010/2011 predložiť FK najneskôr 14 dní pred začiatkom súťaže. Výnimka sa udeľuje na
jeden rok.
f) V prípade, že tréner počas súťažného ročníka 2010/2011 je niekoľkokrát potrestaný Disciplinárnou
komisiou za hrubé porušovanie noriem, je TMK ObFZ v spolupráci s UFTS oprávnená odobrať licenciu na
dobo 1 roka. O odobratí licencie rozhoduje TMK. Počas obdobia, kedy je licencia odobratá, nemôže tréner
viesť žiadne družstvo.
g) Počas majstrovského stretnutia je tréner povinný mať „visačku“ s uvedeným menom, kvalifikáciou
a klubom. V prípade, že tréner nepredloží ku kontrole platnú licenciu a nie je označený visačkou, nemôže
byť prítomný počas stretnutia na lavičke náhradníkov.

B9. Kritéria pre pridelovanie čísiel
a) Nadväznosť na vyššie súťaže.
b) Lepšie umiestnenie v konečnej tabuľke ročníka 2009/2010.
c) Termín zaslania prihlášky do súťažného ročníka 2010/2011, zaplatenie štartovného vkladu
a nahlásenie požiadavky na pridelenie žrebovacieho čísla.

B10. Prehľad poplatkov

a) Prestupové poplatky
- dospelí
- dorast a žiaci
b) Registrácia
- prvotná
- duplikát
- žiacka registrácia
c) Rokovania ŠTK
- dospelí, dorast
- žiaci

10.- eur
7.- eur a 4.- eur

4.- eur
5.- eur
1.- eur MK ObFZ)

4.- eur
4.- eur

d) Vklady pri námietkach
- dospelí
7.- eur
- dorast a žiaci
4.- eur
e) Odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré v I. stupňovom riešení vydáva ŠTK, resp. DK ObFZ f) Pokuty ŠTK
- pri porušení SP a tohoto rozpisu do
- pri nenastúpení k majstrovskému zápasu

34.- eur

17.- eur
dospelý
34.- eur
dorast a žiaci 17.- eur

g) Prejednávanie disciplinárnych priestupkov červená karta a 4 žlté karty
dospelí
7.- eur
dorast
4.- eur
žiaci
2.- eur
previnenie kolektívov
17.- eur
Neúčasť na aktíve, konferencií 17.- eur
žiadosť o odpustenie zvyšku trestu :
dospelí
7.- eur
dorast
4.- eur
žiaci
2.- eur
h) Predčasné ukončenie stretnutia z dôvodu nízkeho počtu hráčov (ak klesne počet hráčov pod 7)
Dospelí
50.- eur
dorast a žiaci
34.- eur

B11. Zásady pri disciplinárnom pokračovaní
a) DK ObFZ upozorňuje kluby na povinnosť evidencie žltých kariet v zmysle DP príloha I, čl. 13 bod 1- 5.
DK bude toto ustanovenie prísne sledovať.V zmysle horeuvedených predpisov je povinnosťou FK, preukázať

zaplatenie poplatku DK ObFZ a zabezpečenie vykonania trestu zastavenia činnosti.
b) V prípade disciplinárnych udalostí v zmysle DP prílohy I, čl. 6 bodu e - f, čl. 7, prílohy I, čl. 1 bod e,
d, čl. 5 resp. V prípade opakovaných priestupkov tohoto charakteru si DK vyhradzuje právo využiť najvyšší
trest - vylúčenie družstva zo súťaže v zmysle DP.
c) DK bude sledovať aj nedobytnosť trestov v zmysle DP prílohy II, čl. 9. V zmysle
tohoto článku
bude vyvodzovať i opatrenia.
d) V zmysle DP prílohy 3 upozorňuje DK rozhodcov ObFZ, že disciplinárne previnenia bude posudzovať
a trestať a bude vyvodzovať i opatrenia.
e) DK ObFZ upozorňuje oddiely - kluby, že v zmysle DP čl. 14, bod 1 je prvoradým
podkladom pre
začatie disciplinárneho konania zápis o stretnutí. kluby, kapitáni a previnivší sa hráči môžu využiť svoje
práva v zmysle SP a DP.
f) Potrestaný hráč resp. klub môže využiť svoje právo na odvolanie v zmysle DP čl. 24 - 27. Odvolacím
orgánom je VV ObFZ.
g) V prípade disciplinárneho konania, alebo šetrenia priestupkov DK ObFZ postupuje v zmysle DP, SP,
Rozpisu súťaže a ostatných futbalových noriem.
h) V zmysle DP čl. 29 bod 3 musí byť poplatok uhradený pred začatím prejednania
priestupku DK
(spravidla štvrtok). Bez zaplatenia poplatku sa disciplinárne konanie nezačne a v zmysle DP čl. 17 bude mať
hráč zastavenú činnosť. Po uplynutí lehoty 14 dní DK postupuje v zmysle DP čl.12b.
i) Upozorňujeme účastníkov oblastných súťaží, že ovládanie svojich práv a povinností je
v prvom rade v ich záujme. Preto DK ObFZ poskytuje výklad noriem pre záujemcov každý
štvrtok počas súťažného obdobia od 16, 00 do 17, 30 hod. na sekretariáte ObFZ.
j) Všetky poplatky musia byť uhrádzané poštovou poukážkou ObFZ Komárno.
Upozornenie: V prípade nepredloženia ústrižku poštovej poukážky o zaplatení s uvedením
dôvodu platby na zadnej strane, budú komisie považovať poplatok za neuhradený a prípadom
sa nebudú zaoberať.
k) Na 2 diel poukážky (Správa pre prijímateľa) uviesť dôvod - účel platby.
l) VV ObFZ v súťažnom ročníku 2010- 2011 vyhlasuje v súťažiach dospelých
Súťaž o najslušnejšie mužstvo – víťaz MO a víťaz II. triedy dostáva pohár
Súťaž bude priebežne evidovať a sledovať ŠTK v spoluprácu s DK
Zimný halový turnaj
Počas zimnej prestávky bude organizovaný halový turnaj pod záštitou predsedu ObFZ.Kľúčk účasti MO prví
6, II. tr. prví 2 , v prípade neprihlásenia ďalší v poradí
Účasť na turnaji nie je povinná.
Termín , miesto a ostatné náležitosti budú upresnené v Úradnej správe ŠTK.
Registrácia, prestupy
Matričná komisia ObFZ vykonáva základnú registráciu hráčov prechádzajúcich z vekovej kategórie žiak do
vekovej kategórie dorast ostatným hráčom vystavuje duplikáty RP vykonáva zápisy zmien v registračných
preukazoch matričná komisia realizuje prestupy a hosťovania hráčov z a do futbalových oddielov hrajúcich
v súťažiach ObFz prestupové termíny:
Prestup denne, okrem termínu od 1. 4. do 30. 6.pokiaľ Prestupovým poriadkom pre
neprofesionálnych futbalistov, či inými normami SFZ, FIFA, UEFA, alebo ďalšími prijatými
opatreniami nie je stanovené inak.
Hosťovanie, ukončenie hosťovania sa podávajú denne od 1. 7. do 30. 9. a od 1. 1. do 31. 3.
Hosťovanie nie je možné ukončiť(ani predčasne) v termíne od 1. 10. do 31. 12. a od 1. 4. do
30. 6.

--------- Záverečné ustanovenia --------Futbalové oddiely sa vo svojej činnosti riadia Súťažným poriadkom, Disciplinárnym, poriadkom,
Registračným poriadkom, Prestupovým poriadkom Pravidlami futbalu , Hospodárskymi smernicami a týmto
Rozpisom súťaží.

Tento Rozpis schválila Rada ObFZ dňa 6. júla 2007, a je záväzný , tak ako ostatné predpisy a normy pre
riadiaci zväz a futbalové oddiely , hrajúce v súťažiach riadených ObFZ.
Podávať výklad rozpisu súťaží ObFZ je oprávnená výlučne STK ObFZ a môže byť zmenený rozhodnutím
Rady ObFZ.
Od 1. januára 2011 prechádza ObFZ na bezhotovostný styk delegovaných osôb.
Dátum splátok bude stanovený počas jesennej časti súť. ročníka 2010/ 2011
František Nagy
v.r. predseda ObFZ

Kovačic Tibor
v.r. predseda STK

Littva Anton
v.r sekretár ObFZ

