Oblastný futbalový zväz Nitra, Chrenovská 16, 949 04 Nitra 4

ROZPIS
majstrovských futbalových súťaží
Oblastný futbalový zväz v Nitre
Súťažný ročník 2010/2011
Určené:
a) futbalovým klubom – oddielom v súťažiach riadených ObFZ
b) členom Rady, Výkonného výboru a odborným komisiám ObFZ
c) rozhodcom a delegátom ObFZ
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Rada ObFZ
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Za Nitru:
Karol Gajan, 951 43 Čakajovce 361
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Milan Kramár, 951 62 Nevidzany č. 188

Výkonný výbor ObFZ
predseda:
Peter Martinec, 953 00 Zlaté Moravce, Mojmírova 3
podpredseda: Štefan Korman, 951 01 Nitra, Dolnozoborská 62
členovia:
Ondrej Kozolka, JUDr., 951 87 Volkovce, Pekárenská 17
Peter Bachratý, 927 01 Šaľa, J. Palárika 6
Peter Vrba, Mgr., 949 01 Nitra, Hornozoborská 43
sekretariát zväzu: Vladimír Lyžičiar, Dlhá 19, 949 01 Nitra
sídlo Obl. FZ: Športová hala Olympia, Chrenovská 16, 949 01 Nitra, 1. poschodie
Telefón:
E-mail:
Internet:

037/6522 109, 0917 739 470
obfznitra@gmail.com
www.obfz.sk

Predsedovia odborných komisií ObFZ
1. Športovo-technická komisia
predseda ŠTK:
Tibor Révay, 949 11 Nitra, Považská 4,
2. Disciplinárna komisia
predseda DK:
Jozef Inovecký, Ing., 949 12 Nitra, Golianova 18
3. Komisia rozhodcov
predseda KR:
Marián Kéry, Mgr. , 951 93 Červený Hrádok, 100
4. Vedúci úseku
delegátov:
František Zsebi Ing., Žirany
5. Trénersko-metodická komisia
predseda TMK:
Rudolf Hanák, 949 01 Nitra, Roľnícka 10
6. Komisia mládeže
predseda KM:
Karol Gajan, Čakajovce 361
7. Revízna komisia
predseda RK:
Ernest Rácz, Žirany 250
8. Matričná komisia
predseda MK:
Štefan Huňady, 952 01 Vráble, Sídlisko Lúky 1111/11
9. Predseda odvolávacej
komisie:
Ján Pacher Ing. 951 71 Slažany, Dolná 75
poštu adresovať:

Oblastný futbalový zväz
skratka príslušnej komisie
Chrenovská 16
949 04 Nitra

bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Slovenská sporiteľňa, a.s. Nitra
312 46 636/0900
35594209
1002130833

A. Všeobecné ustanovenia
1. Riadenie súťaží
Oblastný futbalový zväz v Nitre riadi prostredníctvom svojich odborných komisii tieto
súťaže:
Kategória dospelých:
* I. trieda 16 účastníkov
* II. A trieda 14 účastníkov
* II. B trieda 14 účastníkov
* II. C trieda 14 účastníkov
* III. A trieda 14 účastníkov
* III. B trieda 15 účastníkov

Kategória dorast:
* Skupina „A“
* Skupina „B“
* Skupina „C“
Kategória žiaci:
* Skupina „A“
* Skupina „B“
* Skupina „C“
* Skupina „D“
Športovo-technická komisia riadi súťaže dospelých, dorastu a žiakov. Počet družstiev
v súťažiach dospelých v III. triedach nie je pevne stanovený, nakoľko je podmienený počtom
prihlásených družstiev. To isté platí aj vo všetkých mládežníckych skupinách Oblastných
majstrovstiev.
Poznámka:
Víťazi dorasteneckých skupín zohrajú po skončení súťažného ročníka kvalifikačný turnaj
o víťaza Oblastných majstrovstiev Nitra, ktorý má právo na postup do V. ligy skupiny Juh.
Rada, VV a ŠTK si vyhradzujú právo opraviť (znížiť/zvýšiť počet skupín mládežníckych
družstiev (dorast, žiaci) podľa počtu prihlásených družstiev.

2. Termínová listina, hracie dni a čas
a) Termínová listina je neoddeliteľnou časťou Rozpisu a termíny v nej uvedené sú záväzné
pre všetky FO a FK riadené ObFZ.
b) Hracím dňom v súťažiach dospelých a dorastu je zásadne 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 Obl. FZ.
d) Začiatky stretnutí dorastu sú určené 150 min. (2,5 hodiny) pred ÚHČ dospelých. Po
dohode oddielov je možné tieto stretnutia hrať ako po zápas so začiatkom 120 min. (2 hodiny)
po ÚHČ stanovenom pre hlavný zápas dospelých, v prípade, že zápas dospelých sa hrá
v dopoludňajších hodinách.
e) Hracím dňom pre kategóriu žiakov je sobota. Povolené výnimky budú uverejňované
dodatkom k Rozpisu súťaže a v Úradných správach ŠTK.
f) Výnimky z hracích dní a časov platia samostatne pre jesennú časť, a pred jarnou časťou
súťaže musí FO o výnimku požiadať znova.
g) ŠTK si vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny, hracie dni alebo časy v odôvodnených
prípadoch, pričom platí zásada, že stretnutie sa predohráva. 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 neodohratého stretnutia rozhodne s konečnou platnosťou
ŠTK.
h) Futbalový klub, ktorý má preukázateľne minimálne dvoch hráčov vo výbere Obl. FZ, môže
požiadať o predohranie stretnutia príslušný riadiaci orgán minimálne 14 dní pred riadnym
termínom stretnutia.
i) Domáci FK, ktorý požiada o zmenu hracieho dňa na sobotu, resp. požiada o zmenu
hracieho času majstrovského stretnutia najneskôr 21 dní pred jeho konaním, nepotrebuje

k tejto žiadosti súhlas hosťujúceho FK. V prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa na pracovný
deň je bezpodmienečne nutný súhlas hosťujúceho FO. Pokiaľ sa má stretnutie odohrať
z akýchkoľvek dôvodov (reprezentácia SR alebo Obl. FZ...) v inom termíne, nevyžaduje sa
súhlas domáceho resp. hosťujúceho FO ani úhrada poplatku. Žiadosť o zmenu ÚHČ na
sobotu, resp. zmena hracieho času predložená v lehote kratšej ako 21 dní pred konaním
stretnutia (rozhoduje dátum podania na poštovom 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.
FO, ktoré nemajú aktívnych kvalifikovaných rozhodcov v Obl. FZ Nitra, budú svoje domáce
majstrovské stretnutia hrávať v nedeľu dopoludnia o 10.30 hodine, resp. v sobotu v ÚHČ. Tie
mužstvá, ktoré zostúpili z V. ligy resp. ktorým rozhodcovia postúpili do V. Ligy alebo
rozhodca sa stal delegátom majú 6 mesačnú ochrannú lehotu.
j) Všetky požiadavky na zmeny termínov stretnutí musia byť schválené ŠTK a oznámené
oddielom prostredníctvom médií Nitrianske noviny, Noviny juhozápadu a Vrábeľské noviny,
samostatnou Úradnou správou, telegramom, e-mailom, alebo správou na internete www.
obfz.sk. Svojvoľné preloženie termínu stretnutia má športovo-technické dôsledky (v zmysle
SP futbalu).
k) Posledné tri kolá majstrovských súťaží v kategóriách dospelých a dorastu sa musia odohrať
v úradnom hracom čase. ŠTK si vyhradzuje právo udeliť výnimku z tohto ustanovenia na
stretnutia, ktoré neovplyvnia postupy a zostupy v príslušnej skupine súťaže.
l) V posledných piatich kolách ŠTK nepovolí žiadne zmeny termínov z dôvodu výjazdu do
zahraničia, z dôvodu účasti na turnaji bez predchádzajúceho predohrania príslušných
majstrovských stretnutí.
Hracie časy – jesenná časť
Obdobie
01. - 31.08.
01. – 15.09
16. – 30.09
01. – 15.10
16. – 31.10.
01. – 15.11

Dospelí
17.00
16.00
15.30
14.30
14.00
13.30

Dorast
14.30
13.00
12.30
12.00
11.30
11.00

Hracie dni – jesenná časť
Dátum Deň
01.08.
08.08
15. 08.
22.08.
29.08.
05.09.
12. 09
19.09.
26.09
03.10.
10.10

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

I. trieda II.
triedy
1. kolo 1. kolo
2. kolo 2.kolo
3.kolo 3.kolo
4.kolo 4.kolo
5.kolo 5.kolo
6.kolo 6.kolo
7.kolo 7.kolo
8.kolo 8.kolo
9.kolo 9.kolo
10.kolo 10.kolo
11.kolo 11.kolo

III.A
trieda
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo

III. B
trieda
1. kolo
2. kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo

Dor. A“ Dor. B
aC
1. kolo 1. kolo
2.kolo 2. kolo
3.kolo 3.kolo
4.kolo 4.kolo
5.kolo 5.kolo
6.kolo 6.kolo
7.kolo 7.kolo
8.kolo 8.kolo
9.kolo 9.kolo
10.kolo 10.kolo
11.kolo 11.kolo

Žiaci
17.00
15.00
15.00
14.00
14.00
14.00

17.10
24.10
31.10
07.11.

Ne
Ne
Ne
Ne

12.kolo 12.kolo 12.kolo 12.kolo 12.kolo 12.kolo
13.kolo 13.kolo 13.kolo 13.kolo 13.kolo 13.kolo
14.kolo
14.kolo 14.kolo
15.kolo
15.kolo 15.kolo

Žiaci:
Hracie dni jesenná časť
Dátum
21.08 so
28.08 so
01.09. str
04.09. so
11.09. so
15.09. str.
18. 09. so
25.09. so
02.10 so
09.10 so
16.10 so

Skupina A,C,D
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo

Skupina B
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo

Hracie časy – jarná časť
Obdobie
01. – 15.03.
16. – 31.03.
01.04. – 15.04.
16.04. – 30.04.
01.05. – 15.05.
16.05. – 31.05.
01.06. – 30.06.

Dospelí
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.00

Dorast
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
14.30

Žiaci

15.00
17.00
17.00
17.00

Hracie dni jarná časť
Dátum Deň
13.03
20.03.
27.03
03.0 4.
10.04.
17.04
24.04.

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

I. trieda II.
triedy
16.kolo
17.kolo
18.kolo 14.kolo
19.kolo 15.kolo
20.kolo 16.kolo
21.kolo 17.kolo
22.kolo 18.kolo

III.A
trieda

14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo

III. B
trieda
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo

Dor.
„A“
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo

Dor B a
C

14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo

01.05.
08.05.
15.05.
22.05.
29.05.
05.06.
12.06.
19.06.

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

23.kolo
24.kolo
25 kolo
26.kolo
27.kolo
28.kolo
29.kolo
30.kolo

19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo
27.kolo
28.kolo
29.kolo
30.kolo

23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo
27.kolo
28.kolo
29..kolo
30.kolo

19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

Hracie dni jarná časť žiaci
Dátum
23.04.
30.04.
07.05.
14.05.
21.05.
28.05.
04.06.
11.06.
18.06.

Skupina A, C, D
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo

Skupina B
12.kolo
13.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo

3. Účastníci súťaží
Účastníci súťaží sú uvedení v prílohe Rozpisu – vo vyžrebovaní.

4. Vyžrebovanie súťaží
Vyžrebovanie je uvedené v prílohe Rozpisu súťaží.

5. Miesto stretnutia
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK Obl. FZ. O schválení hracej plochy musí
byť vyhotovený protokol o spôsobilosti hracej plochy. Stretnutia sa hrajú na ihriskách
družstiev uvedených vo vylosovaní na prvom mieste.
b) Stretnutie je možné vo výnimočných prípadoch odohrať v opačnom poradí ako je uvedené
vo vylosovaní, a to na základe dohody oddielov, pričom táto dohoda podlieha k schváleniu
ŠTK.
c) Futbalové oddiely, ktoré budú svoje majstrovské stretnutia hrávať na prenajatom ihrisku,
resp. mimo svojho športového areálu, sú povinné najneskôr sedem dní pred začatím
súťažného obdobia (jeseň – jar ) oznámiť túto skutočnosť písomne doporučenou poštou ŠTK
a rovnakým spôsobom aj svojim súperom. Ak má FO vo svojom areáli viac trávnatých plôch,
musí túto skutočnosť zahrnúť do vyššie uvedeného oznámenia. Svojvoľná zmena hracej
plochy má hracie dôsledky v zmysle SP.

d) Majstrovské stretnutia všetkých súťaží riadených ŠTK sa odohrajú na hlavných trávnatých
hracích plochách. V prípade nepriaznivého počasia možno stretnutia dorastu a žiakov odohrať
na schválených náhradných trávnatých hracích plochách.
e) Posledné tri kolá jesennej a prvé tri kolá jarnej časti súťaže sa povoľujú hrať vo všetkých
kategóriách na schválených náhradných trávnatých a škvarových hracích plochách.
f) Usporiadateľ stretnutia je povinný umožniť rozhodcovi, asistentom rozhodcu a delegátovi
zväzu umiestniť dopravný prostriedok (automobil, motocykel), na ktorom sa na stretnutie
dostavili, 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 tu umiestniť), musia delegované osoby
oznámiť hlavnému usporiadateľovi pred začiatkom stretnutia a písomne ju dali potvrdiť v
Zápise o stretnutí. Za takto zaparkované vozidlo mimo areál štadióna úplnú zodpovednosť
preberá usporiadajúci oddiel.
g) ŠTK okrem verejných dopravných prostriedkov autobusovej a železničnej dopravy, ktoré
majú pravidelný cestovný poriadok, uznáva ako dopravný prostriedok aj vlastný dopravný
prostriedok FO alebo autobus objednaný u iného oprávneného prepravcu, avšak pri neskorom
príchode, resp. nedostavení sa na stretnutie pre poruchu tohto dopravného prostriedku neplatí
žiadna výnimka. Pri neskorom príchode, resp. nedostavení sa na stretnutie pre dopravnú
nehodu (haváriu) bude ŠTK postupovať po predložení hodnoverných dokladov pri riešení
každého takéhoto prípadu individuálne po zvážení všetkých okolností prípadu.

6. Hospodárske náležitosti
a) Každý FO hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady. V prípade, že stretnutie sa opakuje
z vyššej moci, hradí usporiadajúci oddiel hosťujúcemu oddielu 50%cestovné ho pre 20 osôb
v súlade s platnými smernicami SAD podľa kilometrovného najkratším možným cestným
spojením. Úhradu je povinný usporiadajúci oddiel uhradiť do dňa odohratia opakovaného
stretnutia. Usporiadajúci oddiel je povinný kópiu ústrižku zaslať na ŠTK obratom v deň
úhrady. V prípade neuhradenia cestovného do dňa odohratia opakovaného stretnutia a
nezaslania kópie ústrižku dokladu o úhrade bude usporiadajúci FO potrestaný poriadkovou
pokutou.
b) Klub, ktorý zapríčinil neodohranie stretnutia, má povinnosť uhradiť súperovi účelne
vynaložené náklady, ktoré mal s účasťou na stretnutie, alebo s jeho organizáciou (spôsob
úhrady podľa nariadenia ŠTK do 7 dní):
I. trieda
II. triedy
III. triedy
Dorasty
Žiaci
66 €
50 €
41 €
33 €
27€
Kópiu posledného dielu poukážky (alebo dokladu o prevedenej úhrade) musí FO zaslať ŠTK
so správou a vyznačením účelu úhrady. ŠTK navyše udelí vinníkovi pokutu v zmysle bodu
B/11 – f tohto Rozpisu súťaže.
c) Každý FO je povinný pred začiatkom súťažného ročníka 2010/201 zaplatiť na účet Obl. FZ
štartovný vklad.
I. trieda
II. trieda
III. trieda
Dorast a žiaci bez štartovného vkladu
100€
70€
35€

Bez zaplatenia štartovného vkladu nebude žiadne družstvo pripustené do súťaží Obl. FZ
v súťažnom ročníku 2010/2011.
d) Odmeny a nároky rozhodcov a delegátov v súťažiach Obl. FZ:

Súťaž
I. trieda
II. trieda
III. trieda
Dorast
Žiaci

R
25€
20€
16€
13€
11€

AR
18€
15€
13€
11€
9€

D
18€
16€
16€

Postup pri zúčtovaní odmien pre rozhodcov a delegátov v zmysle smernice bezhotovostného
styku
1. Stravné od 5 do 12 hodín 3,60€ (môže byť upravené vyhláškou MPSVaR SR)
2. poštovné – rozhodca a delegát 1,16€
3. kilometrovné 0,07€ na osobu a kilometer
Ekonóm ObFZ vypočíta a stanoví celkovú výšku nákladov FK za súťaž v celom súťažnom období,
podľa počtu stretnutí. Súčet nákladov za jednotlivé súťaže (napr. dospelí+ dorast+ žiaci), dá
celkovú sumu, ktorú klub uhradí na osobitnú položku účtu ObFZ v štyroch splátkach, ktoré stanovil
VV (31.7.,30.9.,28.2.,30.4.), splátka sa môže uhradiť aj v dvoch splátkach jeseň a jar. Po skončení
príslušnej časti SR (jeseň – jar) vykoná ObFZ vyúčtovanie faktúrou poukázaných čiastok
a v prípade preplatku bude tento do 30.6. príslušného roku poukázaný príslušnému klubu.
V prípade, že poukázaná čiastka bude z pohľadu úhrad klubu nepostačujúca, je klub po prijatí
faktúry poukázať chýbajúcu finančnú čiastku na účet ObFZ. Ekonóm stanoví 1x mesačne výplatný
deň, v ktorom budú finančné prostriedky zaslané na účty delegovaných osôb – schválený termín je
15. deň nasledujúceho mesiaca. Po skončení stretnutia delegované osoby vyplnia tlačivo
Zúčtovanie finančných nákladov, tieto údaje skontroluje a potvrdí oprávnená osoba
usporiadajúceho klubu a rozhodca stretnutia ho spolu si Zápisom o stretnutí zašle v stanovenom
termíne na ObFZ. Na základe VV stanovenej výšky nákladov pre jednotlivé súťaže

dospelých , dorastu a žiakov sú FK povinné uhradiť a dokladovať celkovú výšku nákladov
na ObFZ v stanovených termínoch .Kontrolu úhrad vykoná ŠTK ObFZ a ekonóm ObFZ.
Ak FK túto povinnosť nesplní, bude mať príslušné mužstvo dospelých odo dňa splatnosti
uvedenom v Rozpise súťaží – Hospodárske náležitosti, nepodmienečne zastavenú
pretekársku činnosť a to až do dňa preukázania úhrady príslušnej povinnej platby.
V prípade, že klub platbu nevykoná ani po troch súťažných kolách , budú voči nemu
vyvodené sankcie v zmysle znenia noriem SFZ. Usporiadajúci FK pred stretnutím predloží
delegovaným osobám spolu s tlačivom Zápis o stretnutí aj interný doklad ObFZ Zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb, ktoré po stretnutí riadne vyplnené
skontroluje a potvrdí oprávnená osoba usporiadajúceho klubu. FK sú zároveň povinné
viesť si evidenciu o vyplatených odmenách s možnosťou, kedykoľvek ju porovnať
s evidenciou vedenou sekretariátom ObFZ.

Prestupový poriadok rozhodcov
pôsobiacich pri Oblastnom futbalovom zväze v Nitre
Rozhodca úspešne:
a) absolvuje predpísané školenie
b) absolvuje písomný test
c) absolvuje fyzické previerky platné Komisiou rozhodcov ObFZ v Nitre
d) má platnú lekársku prehliadku od všeobecného lekára na vykonávanie funkcie futbalového
rozhodcu na príslušný rok
e) Výkonný výbor ObFZ ho schváli na nominačnú listinu rozhodcov, pôsobiacich pri ObFZ v
Nitre
1. Prestupový poriadok rozhodcov
a) Rozhodca podá v termíne od 1. januára do 31. januára prestup z futbalového oddielu do
iného futbalového oddielu
b) Prestup musí byt podaný doporučene na Komisiu rozhodcov ObFZ a rozhoduje razítko na
podacom liste
c) Prestup sa podáva na kancelárskom papieri alebo na prestupovom lístku futbalistu (treba na
ňom upraviť hráč- rozhodca)
2. Prestup musí obsahovať
a) Meno, priezvisko, kontaktnú adresu rozhodcu
b) Do ktorého FO alebo FK sa rozhodca hlási minimálne na tri kalendárne roky
c) Názov FO alebo FK musí byt uvedený podľa rozpisu ObFZ
d) Vlastnoručný podpis rozhodcu a dátum
e) Zaplatenú zloženku, posledný diel musí byt spolu s prestupovým lístkom (nie fotokópia)
doručený (doporučene) na Komisiu rozhodcov ObFZ
f) Oznámenie doporučeným listom do 31. decembra oddielu z ktorého rozhodca mieni odísť
(ohlásiť prestup)
g) Súhlas nového FO
h) Prestup môže podať každý rozhodca pôsobiaci pri ObFZ a je minimálne jeden rok
rozhodcom ku dnu podania prestupu
i) Poplatok za prestup rozhodcu z jedného FO do druhého FO je 17 € (môže uhradiť i FO)
j) Platí sa zloženkou ObFZ v Nitre
3. Neplatný prestup rozhodcu
a) Rozhodca pôsobí pri KR ObFZ menej ako jeden rok
b) Rozhodca mal v predchádzajúcom roku pozastavenú delegáciu zo závažných dôvodov
(trest viac než osem týždňov)
c) Rozhodca nebol v predchádzajúcom kalendárnom roku KR k dispozícii na desať a viac kôl
(napr. trest - 3 kolá, ospravedlnený - 4 krát, PN - 3 krát = 10 kôl)
d) Rozhodca nie je k dispozícii KR v nedeľu ÚHČ (poobede)
e) Rozhodca podá prestup v čase od 1.1. do 31.1. , ale chyba zloženka o zaplatení a niektorý
údaj z prestupového poriadku (neúplná adresa, dátum, podpis, nesprávny názov FO,
oznámenie pôvodného oddielu, nečitateľný rukopis, súhlas nového oddielu a pod.)
f) Neplatný prestup KR zdôvodni do 15. 2. v úradnej správe.
4. Platný prestup
a) Schvaľuje a eviduje Komisia rozhodcov a podáva správu na Výkonný vybor ObFZ v Nitre
b) Prestup rozhodcu platí vždy od 1. marca príslušného kalendárneho roku
5. Rôzne

a) Za účasť na doškoľovacom seminári, na fyzických previerkach a za účinkovanie zodpovedá
rozhodca a FK, do ktorého rozhodca ohlási prestup.
b) Futbalový klub, za ktorý bol evidovaný rozhodca, ktorý nebude k dispozícii KR a tá ho
vylúči z nominačnej listiny bude hrávať v nedeľu dopoludnia alebo v sobotu bez ohľadu na to,
dokedy ma rozhodca s FK podpísanú zmluvu (dohodu).
c) Rozhodca môže požadovať od FO maximálne 100 € na ošatenie po celu dobu troch rokov.
d) Prestup podáva rozhodca na 3 roky

B. Technické ustanovenia
1. Predpis
a) Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku futbalu platného od
01.07.1995 a jeho doplnkov schválených Radou SFZ a tohto Rozpisu súťaží. Výklad Rozpisu
náleží ŠTK ObFZ.
b) Podľa článku 105 SP sa za víťazstvo v stretnutí získavajú tri body, nerozhodný výsledok
jeden bod, prehra nie je bodovo hodnotená.
c) ObFZ vydáva počas súťažného obdobia Úradné správy ŠTK, DK, KR, KDZ a KM,
prostredníctvom ktorých zabezpečuje operatívne riadenie a styk s FO. Pokyny a správy
uverejnené v týchto US sú pre všetky FO záväzné. Úradnou správou sú aj oznamy
uverejňované v médiách Nitrianske noviny, Šaliansky týždenník a Vrábeľské noviny a na
internete www.obfz.sk v rubrike Správy ŠTK, DK, KR, KM.
d) ObFZ upozorňuje všetky FO, že za neoprávnený štart hráčov po štvrtom (ôsmom)
napomínaní a vylúčení je zodpovedný výlučne oddiel, pretože v Úradnej správe DK nemusia
byť uvedení všetci napomínaní a vylúčení hráči pre chýbajúce zápisy o stretnutí a
neuverejnenie úradnej správy DK, resp. chyby v tlači v Nitrianskych novinách, Šalianskom
týždenníku, Vrábeľských novinách a na www. obfz.sk.
Vo všetkých kategóriách obdržia kapitáni oboch družstiev po skončení stretnutia podpísanú
kópiu zápisu o stretnutí, na ktorej budú rozhodcom stretnutia uvedení napomínaní a vylúčení
hráči oboch mužstiev s uvedením dôvodu napomínania a vylúčenia, prípadne námietky
kapitánov k stretnutiu. Originál zápisu musí súhlasiť s kópiou zápisu. Kópia zápisu musí
obsahovať čitateľne číslo napomínaného alebo vylúčeného hráča, meno, priezvisko a rodné
číslo. Rozhodca stretnutia si potvrdenie prevzatia kópie takto vyplneného zápisu o stretnutí
(jedná sa o prvú stranu zápisu) nechá podpísať kapitánmi oboch mužstiev na origináli zápisu
o stretnutí spoločne s prevzatím RP.
e) Tlačivo „Zápis o stretnutí“ musí byť zhodné s tlačivom vydaným SFZ.

2. Štart hráčov
a) V kategórii seniorov štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dospelých a ďalej hráči
z kategórie dorastu, ktorí v priebehu kalendárneho roka (1.1. – 31.12) dovŕšili 16. rok veku.
Hráči uvedeného veku až do dovŕšenia 18. veku (t.j. 16-17-roční) musia mať potvrdenie od
telovýchovného lekára (zákonného zástupcu). Bez oboch súhlasov rozhodca hráča nesmie
pripustiť k štartu v stretnutí. Potvrdenie od lekára je platné 1 rok. Do tejto doby sa počíta aj
deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska
prehliadka. Telovýchovní lekári: MUDr. Jozef Zimmerman, Lužianky Rastislavova 250,

tel.037 – 7831240, 0903 054 012, MUDr. Jozef Mada, ul. Ľ. Podjavorinskej 34, Zlaté
Moravce, 0908 662 742.
b) V skupine dorastu štartujú hráči narodení 1. 1. 1992 a mladší.
V tejto skupine, ktorú riadi ŠTK ObFZ v Nitre, môžu štartovať aj starší žiaci na žiacky
preukaz, ktorí sú narodení v období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1997 za podmienky súhlasu
rodičov (zákonného zástupcu) a praktického lekára pre deti a dorast. Bez oboch súhlasov
rozhodca hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí.
c) V skupine starších žiakov štartujú hráči narodení 1. 1. 1996 a mladší.
d) Hráč môže okrem svojej vekovej kategórie štartovať aj v najbližšej vyššej vekovej
kategórii, pričom o štarte hráča rozhoduje FO. V jednom dni môže hráč štartovať len
v jednom majstrovskom stretnutí. Hráč môže byť uvedený v jeden deň na zostavách
družstiev v zápise o stretnutí i viackrát (nie sú porušené normy SP). Za štart sa považuje
nastúpenie na hraciu plochu počas stretnutia na akýkoľvek časový úsek. Ak hráč, ktorý
je uvedený v zápise ako náhradník teda pripravený na striedanie a obdrží osobný trest
(ŽK alebo ČK), nemôže nastúpiť v ten deň na ďalšie stretnutie. Ak má hráč právo
štartovať vo viacerých družstvách klubu, v prípade zastavenia činnosti zarátava sa mu
plynutie trestu v príslušnom hracom kole a dni. Hráč v takomto hracom dni nesmie
štartovať za iné ďalšie družstvo klubu.

3. Podmienky štartu
a) Všetci hráči nastupujúci na stretnutia musia predložiť platný registračný preukaz (RP),
ktorého náležitosti musia byť v súlade s platným SP futbalu.
b) Pri námietkach proti štartu hráča – jeho totožnosti sú rozhodca a delegát povinní
postupovať v zmysle článku 66 SP futbalu.
Kontrola totožnosti – Konfrontácia SP čl.66
1. Kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráčov družstiev možno vykonať na požiadanie
najneskôr pred začiatkom druhého polčasu.
2. Postup vykonania kontroly totožnosti je nasledovný:
a) V stretnutí mládeže povinnú kontrolu totožnosti rovnakým spôsobom vykonávajú spolu s
kapitánmi aj vedúci obidvoch družstiev, ktorí majú právo opýtať sa jednotlivých hráčov na
rôzne osobné údaje. Výsledok kontroly totožnosti oznámia kapitáni (vedúci družstiev
mládeže) rozhodcovi. Po vykonaní kontroly totožnosti vrátia RP rozhodcovi.
b) V prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totožnosti alebo neuznania totožnosti
niektorého hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev), kapitán uvedie
námietku proti štartu hráča (hráčov) do Zápisu o stretnutí a na základe tejto námietky vyzve
rozhodca uvedeného hráča (hráčov) na vykonanie kontroly totožnosti (podľa RP). Túto
konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, že skontroluje fotografiu hráča na RP, zaznamená do
Zápisu o stretnutí podľa odpovede hráča jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého bydliska
nechá hráča podpísať uvedené údaje (taktiež ich podpíše kapitán a vedúci mužstva) a po
stretnutí zašle registračný preukaz skontrolovaného hráča spoločne so Zápisom o stretnutí. Ak
rozhodca po konfrontácii, ktorú vykonal, rozhodne, že registračný preukaz zodpovedá
totožnosti hráča, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí na druhej strane zápisu popíše dôvod
svojho rozhodnutia. Odmietnutie (nepodrobenie sa) kontroly totožnosti alebo neuznanie
totožnosti hráča (hráčov) po konfrontácii rozhodcom má za následok, že hráč (i) nemôžu v
stretnutí nastúpiť a rozhodca tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v Zápise o stretnutí. Ak sa
tak stane v polčasovej prestávke (v priebehu II. polčasu), hráč je v zmysle Pravidiel futbalu
vylúčený z hry.

3. Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčasovej alebo v prípade
striedajúceho hráča v druhom polčase a kapitán družstva súpera alebo jeho zástupca neuviedol
žiadne námietky proti totožnosti hráča ihneď, nie je už neskôr možno uvádzať prípadné
námietky ohľadne totožnosti hráča. Rozhodca nemôže vykonať kontrolu totožnosti
(konfrontáciu) hráča resp. družstva alebo náhradníka opakovane v rôznom čase.
c) K pripomienke – námietke k priebehu stretnutia uvedenej v Zápise o stretnutí kapitánom
družstva musí oddiel zaslať doporučenou poštou písomné námietky, ktoré musia obsahovať
všetky náležitosti v článku 123 SP futbalu.
d) Hráči všetkých družstiev, vrátane družstiev ozbrojených zložiek musia mať potvrdenie o
lekárskej prehliadke, ktoré je platné jeden rok. Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa
dátumom zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. Za
dodržanie tohto ustanovenia v plnom rozsahu zodpovedá klub, pričom je povinný na vyzvanie
riadiaceho orgánu súťaže dokladovať uvedené skutočnosti. Doporučujeme klubom viesť si
evidenciu vykonanej lekárskej prehliadky a to záznamom – potvrdením príslušného lekára na
zozname, resp. súpiske hráčov. Ak je hráč práceneschopný, nemôže nastúpiť v súťažnom
stretnutí. Prípadný štart práceneschopného hráča bude riešený Disciplinárnou komisiou,
spôsobom takým, že bude potrestaný previnivší sa hráč – výsledok stretnutia ostáva v
platnosti.
e) Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami od 1 po 11.
Náhradníci v dresoch od 12 po 18. Brankár musí mať farbu dresu riadne odlíšenú od farby
dresov ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Náhradný brankár môže mať dres aj s vyšším
číslom ako 18. Právo voľby farby dresov má hosťujúci oddiel, domáci oddiel sa musí
prispôsobiť.
f) Striedanie hráčov musí byť vykonané pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré má mať
domáci oddiel k dispozícii. Družstvo môže striedať len hráčov, ktorí boli pred začiatkom
stretnutia uvedení v zápise o stretnutí ako náhradníci. Ich RP musia byť predložené spolu
s ostatnými RP hráčov a vyplneným zápisom o stretnutí do kabíny rozhodcov ku kontrole
minimálne 30 minút pred stretnutím. Maximálny počet náhradníkov zapísaných v zápise je vo
všetkých vekových kategóriách sedem.
V súťažnom stretnutí je možné striedať:
- v kategórii dospelých 3 hráčov
- v kategórii dorastu 4 hráčov
- v kategórii žiakov sa môže striedať „hokejovým spôsobom“
Po odovzdaní okrem rozhodcu nemá právo nikto do Zápisu o stretnutí niečo dopisovať. Ak na
majstrovské stretnutie nastúpi družstvo s menším počtom hráčov ako 11, rozhodca má právo
kedykoľvek v stretnutí umožniť družstvu doplniť počet hráčov na 11. Zároveň rozhodca tohto
hráča (-ov) dopíše do Zápisu, nesmie však napísať náhradníkov. Ak pred stretnutím sú
uvedení v Zápise o stretnutí aj náhradníci, ktorí však nie sú prítomní na konfrontácii,
rozhodca vráti RP týchto hráčov kapitánovi družstva. V prípade nástupu takéhoto hráča na
hraciu plochu musí byť vykonaná konfrontácia pri nástupe. Rozhodca nemôže vyškrtnúť zo
Zápisu o stretnutí žiadneho hráča (ani náhradníka) z dôvodu neúčasti pri konfrontácii. Má
však právo nepovoliť takémuto hráčovi (pokiaľ nebude vykonaná konfrontácia) nastúpiť na
stretnutie.
g) Súčasťou výstroja hráčov všetkých vekových kategórií musia byť chrániče holenných
kostí. Rozhodcovia sú povinní túto skutočnosť kontrolovať.

h) Každé ihrisko musí mať kryté striedačky uzatvorené zboku a zo zadnej strany. Pred
striedačkou 1 m na každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je
vzdialená 1 m od postrannej čiary hracej plochy.
i) Každý usporiadajúci FO je povinný mať zabezpečenú usporiadateľskú službu s minimálne
8 usporiadateľmi (ak nie je nariadený vyšší počet). Usporiadatelia musia byť viditeľne
označení páskou šírky min. 8 cm s číslami vysokými 6 cm. Pred stretnutím odovzdá hlavný
usporiadateľ delegátovi (rozhodcovi) stretnutia zoznam usporiadateľov s pridelenými číslami.
j) Čakaciu dobu nad 20 minút (20+20 min.) môže družstvo čerpať v oprávnených prípadoch,
ak meškanie oznámi súperovi najneskôr v čakacej dobe (telefonicky, osobne).V prípade
osobného oznámenia rozhodca stretnutia uvedie do zápisu osobné údaje tejto osoby, jej
funkciu a tieto údaje nechá podpísať. V prípade iného oznamu uvedie tie isté údaje okrem
podpisu.
k) Vo všetkých súťažiach dospelých a dorastu je domáci oddiel povinný mať k dispozícii
počas majstrovského stretnutia štyri lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca.
l) Vo všetkých súťažných stretnutiach riadených ObFZ je domáci oddiel povinný zabezpečiť
zodpovedného usporiadateľa, ktorý v súčinnosti s rozhodcami stretnutia bude viditeľne
ukazovať pomocou tabuliek na striedanie nastavenie doby hry na konci jednotlivých
polčasov.
m) Účastníci I. triedy musia mať zaradené v súťažiach jedno mládežnícke družstvo
(dorast alebo žiakov). Ak družstvo mládeže bude v priebehu súťaže vylúčené alebo
odstúpi zo súťaže bude mužstvo dospelých považované ihneď za zostupujúce, bez
ohľadu na umiestnenie a všetky jeho výsledky budú anulované.
n) Usporiadajúci FO vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je povinný umožniť každému
oddielu vykonanie videozáznamu z celého stretnutia, ak o to požiada pred stretnutím.
o) Zápis o stretnutí sa doporučuje vypisovať strojom alebo PC
p) Kluby sú na základe rozhodnutia ŠTK ObFZ povinné zabezpečiť zákaz predaja nápojov do
sklených pohároch a vo fľašiach počas majstrovských futbalových zápasov v areáli
futbalového štadióna.
4. Súpiska družstiev

a) Kluby, ktoré majú v súťažiach viac ako jedno družstvo v rovnakej kategórii predložia
riadiacemu orgánu súťaže do začiatku súťaží súpisku „A” družstva, kde uvedú najmenej 13
hráčov, vrátane brankára. Súpiska musí byť vyhotovená v zmysle príslušných ustanovení SP
(článok 37 – 42 ).
b) Hráči uvedení v súpiske môžu hrať v majstrovských stretnutiach za to družstvo, na ktorého
súpiske sú uvedení.
c) Za „B”, resp. „C” družstvo klubu môžu štartovať v majstrovskom stretnutí maximálne traja
hráči uvedení v súpiske „A” resp. „B” družstva pod poradovými číslami 1 – 13 a ktorí za „A”
resp. „B” družstvo príslušnej vekovej kategórie a v príslušnej časti súťažného ročníka (zvlášť
jeseň, zvlášť jar) neštartovali vo viac ako 10 majstrovských stretnutiach. Do uvedeného počtu
stretnutí sa nezapočítavajú štarty v stretnutiach Slovenského pohára, resp. Pohára Obl. FZ.
d) Hráči uvedení na súpiske „A”, resp. „B” družstva pod poradovými číslami 14 a vyššie,
môžu štartovať za „B” resp. „C” družstvo bez obmedzenia.

e) V prípade prestupu alebo hosťovania hráča je nový oddiel povinný zaslať ŠTK doplnok
k súpiske, do 7 dní od realizácie prestupu (hosťovania). Doplnok bude obsahovať číslo RP a
podpis hráča. Porušenie ustanovenia má za následok disciplinárny postih FO.
f) Porušenie ustanovení bodov b – d bude považované za neoprávnený štart s hernými a
disciplinárnymi dôsledkami.
g) Oddiely, ktoré majú v súťažiach riadených ObFZ iba „B” alebo „C” družstvo, sú povinné
predložiť ŠTK do začiatku súťaží (jesennej i jarnej časti) súpisku „A” (“B”) družstva
pôsobiaceho v súťažiach SFZ a ZsFZ. Porušenie tohto ustanovenia má za následok
disciplinárny postih FO.
h) Nepredloženie súpisky, všetkých hráčov v stanovenom termíne pred začiatkom príslušnej
časti SR má za následok finančnú pokutu a disciplinárne konanie voči FO.
i) ŠTK môže povoliť štart dvoch družstiev (A i B) toho istého klubu oddelene v jednotlivých
skupinách rovnakej súťaže. Štart hráčov sa posudzuje podľa SP čl. 27/c a SP čl. 37.
5. Zdravotnícke zabezpečenie
a) Usporiadajúci oddiel vo všetkých stupňoch súťaží je povinný zabezpečiť prítomnosť
zdravotníckej (lekárskej) služby. Meno zdravotníka (lekára) je potrebné uviesť v Zápise o
stretnutí a zdravotník (lekár) potvrdí svoju účasť podpisom. Usporiadajúci oddiel musí mať
k dispozícii nosidlá a lekárničku zo základným vybavením.
b) Za poistenie hráčov všetkých vekových kategórií sú zodpovední samotní hráči.
6. Postupy a zostupy v súťažiach riadených ObFZ
a) Víťaz I. triedy postupuje do V. ligy Juh, družstvá umiestnené 16. mieste zostupuje do
príslušnej II. triedy a zostupy ďalších mužstiev sú závislé na počte zostupujúcich z V. ligy
Juh. Účastníci I. triedy v prípade zostupu do II. tried budú zaradené takto:
do II. A triedy: V.-Opatovce, Zbehy, Lehota, Alekšince, Šaľa „B“
Ivánka pri Nitre,
do II. B triedy: Čeľadice, Janíkovce, Vinodol, H. Ohaj, Lapáš, Chrenová
do II. C triedy: Sľažany, Beladice, Žitavany, Nevidzany
b) Víťazi II. tried postupujú do I. triedy. Mužstvá umiestnené na 14. mieste zostupujú do
príslušných III. tried a zostupy ďalších mužstiev sú závisle na počte zostupujúcich z I. triedy.
c) Víťaz III. A triedy postupuje do II. A triedy, víťaz III. B triedy (ak bude z okresu NR)
postupuje do II. B triedy a najlepšie umiestnené mužstvo z okresu ZM postupuje do II. C
triedy. Ak bude víťazom III. B triedy mužstvo z okresu ZM postupuje do II. C triedy
a najlepšie umiestnené mužstvo z okresu NR postupuje do II. B triedy. Z III. tried sa
nezostupuje. V prípade, že z I. triedy do II. A triedy nezostúpi nikto, tak z III. A triedy postúpi
do II. A triedy aj mužstvo umiestnené na 2. mieste. V prípade, že z I. triedy do II. B triedy
nezostúpi nikto, tak z III. B triedy do II. B triedy postúpia 2 najvyššie umiestnené mužstva
z okresu NR. V prípade, že z I. triedy do II. C triedy nezostúpi nikto, tak z III. B triedy do II.
C triedy postúpia 2 najvyššie umiestnené mužstvá z okresu ZM.
d) Víťaz kvalifikačného turnaja dorastencov (víťazi jednotlivých skupín) postupuje do V. ligy
Juh.

e) V prípade akýchkoľvek zmien v organizácii súťaží ObFZ, ŠTK od začiatku jarnej časti
súťaže oboznámi všetky FO vo svojom riadení s dopadom týchto zmien na postupy a zostupy,
ako aj zaraďovaní družstiev do príslušných súťaží.
g) Postup žiakov do krajskej súťaže je podmienený vytvorením tzv. dvojičky , starší žiaci +
mladší žiaci.
7. Súťaže žiakov
a) Postup striedania v kategórii žiakov je nasledovný:
1. Pri každej hráčskej lavici je vyznačená technická zóna podľa PF.
2. Striedanie prebieha v neprerušenej hre z tejto technickej zóne. Rozhodca nečaká na priebeh
striedania (strieda sa hokejovým spôsobom). Striedanie mimo technickej zóny a striedanie
brankára môže byť iba so súhlasom rozhodcu v prerušenej hre.
3. V neprerušenej hre sa naraz môže striedať vždy iba jeden hráč. Striedanie v prerušenej hre
nie je obmedzené.
4. V prípade nedodržania podmienok striedania (predčasný vstup na hraciu plochu, väčší
počet hráčov na hracej ploche) rozhodca hru preruší a hráča, ktorý sa previnil napomenie ŽK
a na hru nadviaže rozhodcovskou loptou z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry. V
prípade, že by prerušením hry poškodil mužstvo ktoré sa neprevinilo, uplatní rozhodca
výhodu v hre a previnivšieho napomenie pri najbližšom prerušení hry.
5. Striedať môžu všetci hráči uvedený v Zápise o stretnutí (max. 18 hráčov), ktorí boli pred
stretnutím konfrontovaný. Dopísať hráča v priebehu zápasu nie je dovolené. Hráč (-i), ktorí
nie je pred začiatkom stretnutia konfrontovaný rozhodca ho vyškrtne zo Zápisu o stretnutí.
b) V súťažiach mládeže je povinná konfrontácia pred stretnutím, ktorú vykonávajú kapitáni a
vedúci mužstiev. Rozhodca je povinný uviesť rozhodujúce údaje v zmysle článku 66, bod 2b
SP. Hráč voči ktorého totožnosti sa namieta je povinný svojim podpisom potvrdiť svoju
totožnosť. Jeho totožnosť potvrdí kapitán družstva v prítomnosti vedúceho družstva.
c) Hracie dni (sobota) a hracie časy sú stanovené podľa termínovej listiny. Povolené výnimky
sa oznamujú úradnou správou.
8. Rozhodcovia, asistenti rozhodcu a delegáti
a) Rozhodcov a asistentov rozhodcu deleguje na stretnutia Komisia rozhodcov a delegátov
Komisia delegátov zväzu ObFZ. Spravodaj – obsadenia a oznamy, ktorými informujú KR
a KDZ sú určené rozhodcom, asistentom rozhodcov a delegátom. Delegovanie je oznamované
obsadením v ÚS v Nitrianskych novinách, Novinách Juhozápadu a na internete www.obfz.sk.
Nominačné listiny rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2009/2010 boli navrhnuté
komisiami a schválené VV ObFZ.
b) FO majú právo pred jesennou a jarnou časťou súťažného ročníka vetovať troch
rozhodcov, ktorí boli delegovaní na ich stretnutia v predchádzajúcom ročníku, resp. v
jesennej časti príslušného súťažného ročníka. Vetovanie musí byť v každom prípade riadne
zdôvodnené.
c) Zápisy zo stretnutí sa vyhotovujú vo všetkých súťažiach dospelých (kde je prítomný
delegát) štvormo, kde originál zápisu obdrží HR, prvú kópiu delegát zväzu, ak je na stretnutí
prítomný, druhú a tretiu kópiu obdržia kapitáni oboch družstiev.
V súťažiach dorastu a v súťažiach žiakov sa Zápisy o stretnutí vyhotovujú trojmo, kde
originál zápisu obdrží HR, druhú a tretiu kópiu obdržia kapitáni oboch družstiev. Na originál
zápisu si nechajú podpísať prevzatie RP a vyplneného zápisu o stretnutí od kapitánov oboch
družstiev.

d) Delegáti a rozhodcovia sú povinní zápisy zo stretnutí odoslať v zmysle článku 76 a článku
84 SP do 48 hodín po ukončení stretnutia takto: Delegát v štyroch vyhotoveniach,
rozhodcovia zo zápasu dospelých v troch vyhotoveniach, zo zápasu žiakov a dorastu
v dvoch vyhotoveniach. Doporučujeme však zasielať zápisy o stretnutí v najbližší pracovný
deň po odohratí stretnutia. V prípade chýbajúceho zápisu štvrtý deň po stretnutí budú voči
rozhodcovi a delegátovi vyvodené dôsledky.
Ak je zápis podkladom pre disciplinárne alebo iné konanie, je rozhodca a delegát zväzu
povinný zápis odoslať do 24 hodín po ukončení stretnutia riadiacemu orgánu (napomínanie,
vylúčenie, inzultácia, odobratie RP, výtržnosti medzi divákmi, nedohratie stretnutia z dôvodu
nezáujmu, nedohratie pre nespôsobilý terén, nezačatie stretnutia, nedostavenie sa družstva na
stretnutie). V týchto prípadoch je možné zaslať zápis o stretnutí riadiacemu orgánu faxom, ale
následne sú povinní zaslať originál zápisu s potrebnými kópiami doporučene poštou do 24
hodín po skončení stretnutia.
e) Rozhodcovia zasielajú riadiacemu orgánu zápisy o stretnutí v kategóriách dospelých
v troch vyhotoveniach (originál a dve kópie), v súťažiach dorastu a žiakov v dvoch
vyhotoveniach (originál a kópia). Správy delegátov o priebehu stretnutia zasielajú delegáti
v štyroch vyhotoveniach (originál a tri kópie).
f ) Pri vypisovaní prednej strany zápisu postupuje rozhodca v zmysle PF a do kolónky
vylúčenia napomínaní hráči uvedie ŽK, ČK meno dátum narodenia (vzor 65 –11 – 28)
a popíše dôvod udelenia trestu. Pri zisťovaní vinníkov inzultácie, hrubého nešportového
správania divákov spolupracuje s hlavným usporiadateľom, ktorý je povinný rozhodcovi
oznámiť mená vinníkov.
g) Rozhodcovia a delegáti Obl. FZ sú povinní sledovať Úradné správy ŠTK a DK a
rozhodnutia v nich uvedené sú pre nich záväzné!
h) Na základe rozhodnutia Rady ObFZ, poverení členovia môžu vykonať kontrolu na použitie
alkoholu pomocou alkoholtestra u delegovaných osôb pred a počas majstrovského stretnutia.
9. Tréneri
a) V najvyššej súťaži v pôsobnosti ObFZ Nitra TJ, oddiel, klub musí mať kvalifikovaného
trénera t.j. aspoň trénera I. stupňa ( bývalá IV.tr.) s platnou licenciou na daný súťažný ročník..
V súťažiach môžu pôsobiť i tréneri s vyššou kvalifikáciou no s platnou licenciou na daný
súťažný ročník. Zoznam trénerov s adekvátnou kvalifikáciou a platnou licenciou je
zverejnený na internetovej stránke ObFZ - správy TMK ObFZ.
b) TMK ObFZ oznamuje všetkým trénerom družstiev seniorov pôsobiacich v súťažiach
ObFZ, že v priebehu SR 2009/2010 budú organizované semináre trénerov. Tieto budú
prebiehať v zimnom a letnom prípravnom období. Každý tréner bude mať povinnosť sa
zúčastniť, nakoľko účasť bude podmienkou na zvyšovaní trénerskej kvalifikácie alebo
predĺženie licencie trénera ObFZ. Poplatok za školenie trénera vo výške 75,- Eur a pri
rekvalifikácii a získania licencií vo výške 35,- Eur.
- Predĺženie platnosti licencie „C“ ObFZ poplatok vo výške 10,- Eur
. Termíny seminárov budú zverejnené cestou ÚS TMK ObFZ.
Účasť trénerov mládežníckych družstiev pôsobiacich v súťažiach ObFZ je vítaná.

10. Tituly a ceny
Tituly získajú:
Družstvám umiestneným na 1. mieste vo všetkých skupinách a kategóriách budú udelené
poháre a diplomy.
Víťaz kvalifikačného turnaja dorastu skupín obdrží pohár a diplom.

Víťaz kvalifikačného turnaja žiakov skupín obdrží pohár a diplom.

11. Prehľad poplatkov a pokút
a) prestupy a hosťovania
- dospelí 10€ - dorast 7€
- žiaci 3€
Všetci na šekoch ObFZ v Nitre. Pri osobnom doručení a pri urýchlenom vybavení sa účtuje +
50 %!
- rozhodcovia 17€
Tiež na šekoch ObFZ v Nitre.
b) vklady pri námietkach
- dospelí a dorast 7€
- žiaci 3€
c) odvolania (článok 126 SP)
všetky súťaže
13€
d) registrácia
- prvotná zo žiakov do dorastu – hromadná po skončení súťažného ročníka
- vykonáva ZsFZ
3€ (šekom ZsFZ)
- urýchlená zo žiakov do dorastu
10€ (šekom ZsFZ)
- registrácia v priebehu súťažného ročníka, registrácia starších hráčov a vystavenie duplikátu
(robí ZSFZ)
3€ (šekom ZsFZ)
- urýchlená
10€ (šekom ZsFZ)
- zmena v RP (zmena názvu FO)
1€ dospelí a dorast (šekom ZsFZ)
2€ žiaci (šek ObFZ)
- žiaci (prvotná registrácia)
2€ (šekom ObFZ)
Registráciu a prestupy žiakov vykonávajú Matriky ObFZ.
e) rokovanie ŠTK, KR, DK
- rokovanie ŠTK a DK: dospelí a dorast 3€, žiaci 2€
- rokovanie KR: 7€
f) pokuty ŠTK
- za nedodanie súpisku družstiev: dospelí aj dorast 7€
- za svojvoľné opustenie hracej plochy behom stretnutia: dospelí 33€, dorast a žiaci 17€
- za neopodstatnený oneskorený začiatok MZ: dospelí 3€ dorast 2€
- za porušenie SP a RS (opustenie HP pre nízky počet hráčov, za nenastúpenie domáceho
resp. hosťujúceho mužstva na MZ)
I. trieda
166€
II. trieda 83€
Dorast
33€
III. trieda 50€
Žiaci
17€
g) disciplinárne konanie
- prerokovanie ŽK (4 ŽK – 3€, 8 ŽK – 7€, 12 ŽK – 10€)
prerokovanie ČK dospelí a dorast
7€, žiaci bez poplatku
- odpustenie zvyšku trestu hráča a delegov. osôb 7€
- nevyjadrenie sa obidvoch oddielov k mimoriadnej udalosti na DK (inzultácia delegovaných
osôb, hrubé nešportové správanie divákov, trénerov, funkcionárov )
13€
- odvolanie proti rozhodnutiu odbor. komisií
13€
-odvolanie proti rozhodnutiu odvolacej komisie 50€

h) kolektívne priestupky

- všetky súťaže
7€ (poplatok za prerokovanie)
- za inzultáciu rozhodcu, bude FO potrestaný finančnou pokutou v rozpätí
100€,- až 332€.
- pri porušení Súťažného poriadku a Rozpisu súťaží a pod. 33€ až 500€
i) za odstúpenie družstva a vylúčenie družstva z dôvodu 3x nenastúpenia na zápas
v priebehu súťažného ročníka finančná pokuta:
- dospelí 166€,
dorast 66€,
žiaci 33€
Dospelí v priebehu jarnej časti pokuta 166€ a nezaradením mužstva na nasledujúcom
súťažnom ročníku
- žiadosť o zmenu zvyšku trestu musí obsahovať:
a) Meno a priezvisko a rodné číslo
b) oddiel a majstrovská súťaž
c) výška trestu a dátum začiatku trestu
d) presný súpis zápasov, ktoré neodohral pre trest
Pri nesplnení všetkých týchto náležitostí žiadosť nebude prerokovaná.
Upozornenie: Poplatky a pokuty sa hradia výhradne poštovou poukážkou "U" ObFZ Nitra (s
výnimkou vyššie uvedených prípadov ZsFZ) a druhý diel poštovej poukážky je potrebné
doručiť na ObFZ Nitra do najbližšieho zasadnutia DK resp. ŠTK, v prípade pokút do termínu
splatnosti s uvedením účelu platby na zadnej strane poukážky (napr. ČK Jozef Tóth,
oneskorený začiatok zápasu Šaľa „B“ - Nitra „B“, žiadosť o zmene termínu MZ I. triedy Jarok
- Lapáš atď.) Uvedený účel platby je potrebné uviesť aj na prvom diely poukážky v kolónke
„SPRÁVA PRE ADRESÁTA“.
Každú platbu je potrebné realizovať osobitnou poukážkou. V prípade nesplnenia vyššie
uvedených požiadaviek bude platba považovaná za nezrealizovanú a voči oddielu budú
vyvodené sankcie v zmysle DP.
Poplatky uvedené vo futbalových normách a ich platobné symboly
variabilný s. konštantný s.
Poplatky
1. registrácia, prestupy cez matriku
231 0379
2. poplatky a pokuty
disciplinárna komisia
334 0379
športovo-technická komisia
324 0379
komisia rozhodcov
244 0379
trénersko-metodická komisia 444 0379
odvolacie poplatky 234 0379
komisia rady pre skúmanie rozhodnutí 284 0379
3. štartovné
662050
0379
4. predaj tlačív (normy, smernice, rozpis...)
649110
0379

12. Zásady pri disciplinárnom pokračovaní
a) Pri vylúčení hráča zasiala stanovisko hráč, prípadne FO spolu s návrhom trestu
a originálom dokladu o úhrade rokovacieho poplatku (tretí diel poštovej poukážky) na ktorom
je uvedené meno a rodné číslo hráča a označenie „ČK“ na najbližšie zasadnutie DK po
stretnutí. Pri vylúčení hráča sa RP neodoberá, avšak až do rozhodnutia DK má vylúčený hráč
automaticky zastavenú činnosť a nemôže nastúpiť v žiadnom stretnutí.
b) Napomínanie hráčov ŽK sa eviduje a trestá v jednom družstve a jednom súťažnom ročníku.
Pri prestupe alebo hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného klubu toho istého

stupňa súťaží sa dovtedy obdŕžaný počet ŽK prenáša. V týchto prípadoch sú FO povinné o
prestupoch informovať DK a požadovať od nej informáciu o dovtedy obdŕžaných ŽK.
- Po každom štvrtom napomenutí a jeho násobku má hráč automaticky zastavenú pretekársku
činnosť. Trest je samostatný a nevzťahuje sa na iné tresty. Musí byť vykonaný i prenesením
do nového súťažného ročníka. Po obdŕžaní trestu za príslušný počet ŽK nesmie hráč nastúpiť
v žiadnom súťažnom stretnutí, pokiaľ nebude vykonaný uložený trest v súťaži, v ktorej hráč
obdŕžal príslušný počet ŽK (4, 8, 12, ...)
- Povinnosťou FO je viesť si vlastnú evidenciu napomínaných hráčov podľa zápisu o stretnutí,
po každom štvrtom napomínaní a jeho násobku je FO povinný zaslať na DK Obl. FZ doklad o
zaplatení poplatku s označením „ŽK”, uvedeným menom hráča a jeho rodným číslom na
najbližšie zasadnutie DK. Taktiež zodpovedá, aby hráč nenastúpil v ďalšom majstrovskom
stretnutí.
c) Informácie o trestoch a počte ŽK poskytuje výlučne DK na svojom zasadnutí.
d) Pri obdŕžaní ŽK/ČK v jednom stretnutí sa do evidencie ŽK hráčovi započíta jedna ŽK.
V prípade, že táto je v poradí štvrtá (osem, dvanásť), hráč v stretnutí naplnil dva priestupky,
ktoré sú samostatne prerokované a FO musí k obom predložiť príslušné náležitosti (poplatky a
stanovisko hráča).
e) FO sú povinné všetky platby DK realizovať zloženkami ObFZ, na ktorých treba označiť
súťaž, kategóriu hráča a dôvod platby. Obdobne tieto údaje uvádzajte na písomných
dokladoch (napr.: III. A trieda dospelí).
f) Pri individuálnych priestupkoch (ŽK a ČK) je FO povinný predložiť tretí diel poštovej
poukážky o úhrade rokovacieho poplatku na najbližšie zasadnutie DK po stretnutí.
g) Hráč nie je povinný zúčastniť sa na prerokovaní priestupku. V prípade riešenia
mimoriadnych udalostí na DK, ŠTK, KR a KDZ pred stretnutím, v priebehu stretnutia alebo
po skončení stretnutia sú pozvané osoby povinné zúčastniť sa šetrenia. Vo výnimočných
prípadoch sa musia písomne sa ospravedlniť najneskôr do dňa šetrenia, ale v tomto prípade sa
musia podrobne písomne vyjadriť k danej udalosti. Za účasť previnilca zodpovedá klub.
Nerešpektovanie tohto nariadenia má za následok zastavenie činnosti, alebo zákaz výkonu
funkcie na 2 MZ až 12 mesiacov, prípadne ďalšie disciplinárne opatrenia. Náklady spojené
s účasťou delegovaných osôb (R, AR, DZ) prítomných na prerokovaní mimoriadnych
udalostí na odborných komisiách hradí v plnej výške oddiel, ktorý mimoriadnu udalosť
zavinil.
h) Odvolanie proti rozhodnutiu odbornej komisie (ŠTK, DK, KR, MK) podáva písomne
potrestaný hráč alebo potrestaný kolektív Odvolacej komisie .FZ do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok!
i) Odvolanie proti rozhodnutiu Odvolacej komisie podáva sa na Výkonný výbor ObFZ do 15
dní odo dňa rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok.

13. Záväzné pokyny pre rozhodcov, delegátov zväzu,
vedúcich mužstiev a členov FO
1. Hrubé nešportové správania a iné závažné priestupky členov družstva a hráčov, za ktoré
rozhodca hráča vylučuje v zmysle pravidla XII. Pravidiel futbalu.
a) v čase po príchode rozhodcu do areálu štadióna, do okamihu, kedy pred stretnutím kapitán
podpíše zápis o stretnutí:
- rozhodca priestupok popíše na zadnej strane zápisu s identifikáciou osoby a o priestupku
a zápise informuje kapitána družstva.
b) od okamihu, kedy pred stretnutím kapitán podpíše zápis do začiatku hry:

- rozhodca previnivšieho hráča nepripustí ku hre, za tohto hráča môže nastúpiť iný hráč
z náhradníkov uvedených v zápise o stretnutí,
- rozhodca previnivšieho náhradníka nepripustí ku hre a počet náhradníkov sa nemôže
doplniť,
- rozhodca priestupky popíše na zadnej strane zápisu a tento záznam nechá podpísať
kapitánovi družstva
c) od začiatku hry do okamihu ukončenia hry:
- rozhodca postupuje v súlade s právomocami, ktoré má v zmysle Pravidiel futbalu.
d) od okamžiku ukončenia hry, do podpísania zápis kapitánom
- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu a nechá tento záznam podpísať
kapitánovi družstva, resp. hlavnému usporiadateľovi alebo vedúcemu mužstva
e) v čase od podpísania zápisu kapitánom družstva do opustenia areálu štadióna rozhodcom:
- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu.
2. Hrubé nešportové správanie a iné závažné priestupky funkcionárov, usporiadateľov
a členov realizačného tímu:
a) v čase po príchode rozhodcu do areálu štadióna, do okamihu, kedy pred stretnutím kapitán
podpíše zápis o stretnutí:
- rozhodca popíše priestupky na zadnej strane zápisu a informuje o tom kapitána mužstva pri
podpise zápisu o stretnutí.
b) od okamihu, kedy pred stretnutím kapitán podpíše zápis, do začiatku hry
c) od začiatku hry do okamihu ukončenia hry
d) od okamžiku ukončenia hry, do podpísania zápisu kapitánom
- vo všetkých prípadoch rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu o stretnutí
a záznam si nechá podpísať kapitánovi družstva.
e) v čase od podpísania zápisu kapitánom družstva do opustenia areálu štadióna rozhodcom:
- rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu a informuje riadiaci zväz do 24 hodín po
zápase.
3. Každú mimoriadnu udalosť (inzultáciu delegovaných osôb, hrubé nešportové správanie
trénerov, funkcionárov a divákov pred, počas alebo po stretnutí), ktoré sa vyskytne
v súvislosti s usporiadaním majstrovských stretnutí treba oznámiť hlavnému usporiadateľovi,
ktorý ju potvrdí podpisom na tlačive pre mimoriadne udalosti. Delegát zväzu alebo rozhodca
musí dať podpísať na spomínané zvláštne tlačivo pre mimoriadne udalosti minimálne jednej
osobe z každého mužstva, ktoré hrá dané stretnutie. Toto tlačivo má informatívny charakter.
Okrem tohto sú futbalové oddiely a delegované osoby povinné zaslať podrobné písomné
stanovisko ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa vyskytne v súvislosti usporiadaním
majstrovských stretnutí ihneď po stretnutí najneskôr do 24 hodín.

4. Povinnosti kapitánov družstiev.
- kapitáni družstiev sú povinní rešpektovať tieto pokyny, ktoré rozpracovávajú SP a PF do
konkrétnej podoby. V prípade nesúhlasu môže kapitán svoje námietky uviesť v zmysle
pravidla V. K ďalším zápisom na zadnej strane môže kapitán uviesť svoje stanovisko. Ak
kapitán odmietne podpísať zápis na prednej strane, rozhodca nedovolí prevziať RP a dopraví
ich riadiacemu zväzu. Na zadnej strane rozhodca popíše podrobne dôvod nepodpísania zápisu
kapitánom. Ak odmietne kapitán podpísať zápis na zadnej strane, rozhodca udalosť popíše na
zadnej strane a opíše dôvod odmietnutia. Pre súťaže mládeže platia tieto povinnosti pre
vedúcich mužstiev.
Týmito pokynmi nie sú ovplyvnené ďalšie práva a povinnosti rozhodcov a delegátov, hráčov
a ostatných členov FK dané SP a PF.

5. V prípade nenastúpenia družstva na MZ (z dôvodu zlyhania dopravy, malý počet hráčov
alebo z iných dôvodov) hráčom, ktorí sú v treste za ŽK (4, 8 a násobok) a za ČK sa toto
stretnutie do počtu „odstátych“ stretnutí nezapočítava a taktiež na dlhodobé časom
terminované tresty. Kontumácia stretnutia na uvedené tresty nemá „vplyv“.
6. Ak môže jednotlivec pôsobiť vo viacerých súťažiach riadených rôznymi futbalovými
orgánmi, patrí jeho previnenie do právomoci tej DK, ktorá je príslušná pre vyššiu súťaž. Toto
ustanovenie platí pre hráča, rozhodcu, delegáta, trénera a funkcionára.
14. Záväzné pokyny pre futbalové kluby v rámci zabezpečenia materiálno – technických
podmienok futbalových ihrísk.
a) súvislé ohradenie hracej plochy, trubkovou bariérou od divákov
b) pre hráčov a rozhodcov vchod na hraciu plochu zabezpečiť pevnou trubkovou alebo
prenosnou zábranou
c)zastrešenie hráčskej lavičky pre D a H
d) ručné tabuľky na striedanie, nosítka a lekárničku s vybavením, písací stroj alebo PC
e) riadne vyznačená technická zóna (ak je to z priestorových možností možné)
f) zabezpečenie alebo určenie miesta parkovania pre motorové vozidlá delegovaných osôb
g) samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho oddielu s vybavením
zodpovedajúcich hygienickým normám s minimálnou plochou 12m2 vrátane osvetlenia
h) samostatnú miestnosť pre delegované osoby so zamedzením styku s ostatnými účastníkmi
stretnutia s vybavením zodpovedajúcich hygienickým normám s minimálnou plochou 12 m2
vrátane osvetlenia
ch) usporiadateľská služba je povinná na každé stretnutie používať reflexné vesty
v stanovenom počte s označením čísiel s vyhotovením zoznamu usporiadateľov.

C. Záverečné ustanovenia
1. FO sa vo svojej činnosti riadia Súťažným poriadkom, Disciplinárnym poriadkom, Prestupovým
poriadkom, Pravidlami futbalu, hospodárskymi smernicami a týmto Rozpisom súťaží.
2. FO riadené ObFZ musia mať všetky svoje družstvá zaradené do príslušného regiónu alebo
pôsobia v nižších a vyšších súťažiach a nesmú byť na tej istej úrovni súťaží riadené iným
Regionálnym futbalovým zväzom.
3. Tento Rozpis schválila Rada ObFZ dňa 29. 6. 2010 a je záväzný, tak ako ostatné predpisy a normy
pre riadiaci zväz a futbalové oddiely, hrajúce v súťažiach riadených ObFZ.
4. Podávať výklad Rozpisu súťaží ObFZ je oprávnená výlučne ŠTK ObFZ a môže byť zmenený
rozhodnutím Rady ObFZ.
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