Ondavský oblastný futbalový zväz S V I D N Í K

ROZPIS
OBLASTNÝCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ
RIADENÝCH OOFZ SVIDNÍK PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2011/2012
V KATEGÓRII DOSPELÝCH, DORASTU A ŽIAKOV
Určený :
a) futbalovým klubom zaradeným do oblastných futbalových súťaží riadených OOFZ Svidník
b) SFZ a VsFZ
c) členom Rady, Výkonného výboru a komisií OOFZ
d) rozhodcom a delegátom, SFZ, VsFZ a OOFZ
e) masovo-komunikačným prostriedkom a iným partnerom

Výkonný výbor (VV) OOFZ:
1. JUDr. Ondrej Brendza

- predseda VV a OOFZ

2. Ján Sadiv

- podpredseda VV a OOFZ

3. Slavomír Sakalík

- člen

4. Ladislav Barvirčák

- člen

5. Mgr. Marcel Bochnovič - člen
6.

- člen

Sekretár OOFZ
Pavel Piršč

Revízna komisia:
Ing. Peter Barilla

- predseda

Rada Ondavského oblastného futbalového zväzu:
1. JUDr. Ondrej Brendza

- predseda Rady

2. Pavol Fedeš

- člen Rady

3. Mgr. Marián Kovaľ

- člen Rady

4. Mgr. Martin Čonka

- člen Rady

5. Michal Holub

- člen Rady

6. Ing. Ján Ducár

- člen Rady

7. Pavol Gálik

- člen Rady

8. Jozef Vaško

- člen Rady
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9.

- člen Rady

Pri VV pracujú tieto komisie:
ŠTK – športovo-technická – Mgr. Marián Kovaľ - predseda
KR a DZ - komisia rozhodcov a delegátov zväzu – Mgr. Marcel Bochnovič - predseda
DK - disciplinárna komisia - Pavol Fedeš - predseda
MRK - matrično-registračná - Michal Holub - predseda
KMaTMK - komisia mládeže a trénersko-metodická komisia – Mgr. Michal Klimik - predseda
HK - hospodárska komisia – Mgr. Martin Čonka – predseda

Bankové spojenie OOFZ Svidník
Slovenská sporiteľňa, a.s. MP Svidník, číslo účtu: 0104673277/0900

Poštu adresovať:
Ondavský oblastný futbalový zväz, Sov. hrdinov 200, P.O.BOX 38, 089 01 Svidník
IČO: 36151602.
Kontakt: telefón + fax. č. 054/7521482, oofz@stonline.sk, 0918 492 772. Futbalové kluby sú povinné
hlásiť výsledky zo stretnutí so stručným komentárom redakcii týždenníka Spektrum na č. t. mobil:
0915 087 707, 0904 063 565 v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto rozpisu.

Adresy vyšších futbalových orgánov:
1. Slovenský futbalový zväz: Trnavská 100/II, 821 01 Bratislava.
Tel. č.: 02/49249, za ktorým treba zaradiť trojčíslie:
sekretariát SFZ 151, SFZ 152-155, Registrácia 156.
Číslo účtu: ČSOB a. s., hlavná pobočka Bratislava 2621273/7500.
2. Východoslovenský futbalový zväz: Alejová 2, 042 96 Košice.
Tel./fax: 055/6433566 – 7
Číslo účtu: VÚB Košice - vidiek 15439-542/0200

A) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
1. Riadenie súťaží:
Kategória dospelých
- I. trieda
- II. trieda
Kategória dorastu
- I. trieda
Kategória žiakov
- I. trieda
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Súťaže riadi Ondavský oblastný futbalový zväz prostredníctvom ŠTK v spolupráci s ostatnými
komisiami pracujúcimi pri OOFZ.

2. Účastníci súťaže
- sú uvedení v tomto rozpise a sú zrejmí z vylosovania, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Pre
štart v jednotlivých stupňoch súťaží musia spĺňať stanovené kritériá schválené orgánmi OOFZ
(zaradenie mládežníckeho družstva do súťaže, vybavenosť HP, sociálnych zariadení a pod.)

3. Termíny, hracie dni a hracie časy:
a) Hracím dňom pre súťaže dospelých a dorastu je zásadne nedeľa, resp. iný deň stanovený ŠTK.
V I. triede dorast hrá Kalnište svoje domáce stretnutia v sobotu.
b) ÚHČ dospelých sú uvedené v čl. 63 SP. Dorast hrá svoje predzápasy 2 hod. 15 min. pred ÚHČ
dospelých. UHČ žiakov je stanovený v zmysle čl. 63 SP.
c) V posledných troch kolách súťažného ročníka sa rušia všetky výnimky z UHČ vo všetkých
kategóriách. Zároveň si ŠTK vyhradzuje právo v stretnutiach o postup alebo zostup v
odôvodnených prípadoch zrušiť čakaciu dobu.
d) ŠTK si vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny alebo hracie časy v odôvodnených prípadoch v
súlade so zásadami, že stretnutia sa predohrávajú.

4. Miesto stretnutia:
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách FO schválených ŠTK OOFZ, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na
1. mieste.
b) V súťažiach je možné odohrať stretnutie aj v obrátenom poradí, ak je to z ekonomického alebo
iného hľadiska výhodnejšie, oba zainteresované kluby sa na tom písomne dohodli a túto písomnú
dohodu schválila ŠTK. Zásada doma - vonku musí byť zachovaná.
c) Majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a žiakov sa zásadne hrajú na trávnatých hracích
plochách.

5. Hospodárske náležitosti:
a) FK hrajú súťažné stretnutia na vlastné náklady a sú povinné uhradiť štartovné nasledovne:
- pre I. triedu dospelí - 133,- EUR,
- pre II. triedu dospelí - 83,- EUR,
b) Úhradu FK vykoná formou zloženky, ktorej jeden diel o zaplatení predloží na aktíve ŠTK. V
prípade nepredloženia dokladu o zaplatení štartovného si ŠTK vyhradzuje právo takýto klub
nezaradiť do súťaže, resp. zaradiť ho podmienečne. To sa týka aj FK, ktoré nevyrovnajú uložené
pokuty, resp. poplatky voči riadiacemu orgánu. Časť štartovného (I. trieda 100,- EUR, II. trieda
50,- EUR) má formu nenávratného vkladu, ktorý sa použije na činnosť OOFZ a jeho orgánov. Zo
zvyšnej sumy sa budú zrážať čiastky za prejednanie priestupkov, pokuty za disciplinárne
previnenia a za neúčasť na ich prejednávaní, resp. neúčasť na rokovaniach riadiaceho orgánu v
prípade pozvania. Na konci súťažného ročníka sa suma znížená o poplatky oddielu vráti, resp.
zníži sa štartovné pre ďalší súťažný ročník. V prípade mínusu FK doplatí štartovné najmenej vo
výške 33,-EUR tak, aby vyrovnal aj prípadné pozdĺžnosti voči riadiacemu orgánu a to bezodkladne
na základe vyzvania ŠTK a DK zverejneného v ÚS OOFZ. Nedodržanie stanoveného termínu pre
úhradu a preukázanie zaplatenia má pre príslušný FK športovo-technické a disciplinárne dôsledky
počnúc najbližším hracím termínom po dni, ktorý bol určený na zaplatenie.
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c) Ostatné platby, ako registračné poplatky za žiakov, prestupy‚ poplatky, protestné resp.
odvolávacie vklady FK uhradí poštovou poukážkou na účet OOFZ uvedený v tomto rozpise.
d) Pokuty udelené v jesennej časti súťažného ročníka musia mať FK vyrovnané najneskôr do 14 dní
pred začiatkom jarnej časti.
e) O zaplatení príslušného poplatku je treba vždy predložiť doklad o jeho zaplatení. V opačnom
prípade bude FK postihnutý športovo-technickými a disciplinárnymi dôsledkami. Druh platby musí
byť na poštovej poukážke označený v časti „Správa pre adresáta“. Bez tohto označenia bude
riadiaci orgán považovať platbu za neuhradenú.
f)

Za prerokovanie každého disciplinárneho konania pre súťaže riadené OOFZ je výška poplatku
stanovená takto :
* dospelí, dorast a žiaci po 2,- EUR.
* za prerokovanie previnenia kolektívu pre všetky kategórie 9,- EUR.
V prípade neospravedlnenej neúčasti na zasadnutí sa vyššie uvedené platby poplatkov za
prerokovanie disciplinárneho konania zvyšujú o čiastku 7,- EUR.
O poplatkoch pojednáva Hlava VII. Osobitné
poriadku.

ustanovenia, čl. 29 platného Disciplinárneho

g) Usporiadajúci FK je povinný vydať hosťujúcemu FK 22 voľných vstupeniek pre dospelých a 20 pre
družstvo mládeže.
h) Usporiadajúci klub je povinný v zmysle SP čl. 44 bod h, vyplatiť po skončení stretnutia náhrady R
a DZ najneskôr do 30 minút po stretnutí podľa predložených dokladov a vyúčtovania. V prípade
nesplnenia tejto povinnosti budú voči nemu vyvodené disciplinárne dôsledky vo forme finančnej
pokuty.
i)

Rozhodcom a delegátom delegovaným OOFZ patrí náhrada cestovného vo výške 0,10,- EUR/km
a stravné, ktorého výška pri akcii nad 5 hod. je 3,60,- EUR. Ak sa nehrá predzápas, stravné
neplatí. S výnimkou prípadu, keď R a DZ cestujú prostriedkom verejnej hromadnej dopravy a
predložením lístka zdokladujú trvanie cesty.

j)

Pre súťažný ročník 2011/2012 boli Radou OOFZ schválené tieto náhrady R a DZ:
dospelí:

R: 17,- EUR; AR: 14,- EUR; DZ: 14,- EUR.

dospelí: R: 24,- EUR, v prípade, že na stretnutie bude nominovaný iba jeden R. Platí iba pre
zápasy I. triedy.
dorast:

R: 10,- EUR; AR: 7,- EUR; DZ: 7,- EUR.

žiaci:

R: 9,- EUR.

Pri delegovaní v jednom termíne na dve stretnutia účtuje rozhodca aj DZ za dorastenecký
predzápas 100% náhrad ako za samostatný dorastenecký zápas. OOFZ upozorňuje FK, R a DZ,
že paušálne odmeny R a DZ za ich výkon činnosti vo futbalových stretnutiach budú vyplácané na
základe príkaznej zmluvy (PZ je umiestnená na www.futbalvsfz.sk, www.futbalovekluby.sk). Tento
príjem sú povinné zdaniť vo výške 19% FK podľa zák. Č. 593/203 Z. z. o daní z príjmov). R, AR a
DZ si neúčtujú poštovné za zasielanie zápisov a správ DZ riadiacemu orgánu.
k) Peňažné vklady pri námietkach a odvolaniach podľa čl. 124 SP sú:
dospelí

7,- EUR

dorast

7,- EUR

žiaci

4,- EUR

Za odvolanie čl. 126/1-4:
dospelí:
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20,- EUR

dorast:

14,- EUR

žiaci:

7,- EUR

Platby pri námietkach, odvolaniach, prestupoch a iných musia byť označené na poštovej
poukážke na každej jej časti, o aký druh platby ide. V prípade vyhovenia námietkam, resp.
odvolaniu, vklad bez tohto označenia nebude vrátený späť FK. Ak sa námietkam vyhovie, vklad sa
FO vráti vo forme navýšenia štartovného.
Poplatok za odvolanie sa vráti v prípade, ak VV alebo Rada zruší rozhodnutie príslušného orgánu
vo forme navýšenia štartovného.
l)

Organizačné zmeny v kluboch čl. 8/1-4 Smernice
dospelí:

83,- EUR

m) Odvolanie voči rozhodnutiu DK čl. 25/1-7 DP:
dospelí:

34,- EUR

dorast:

14,- EUR

žiaci:

7,- EUR

n) Podľa jednotného poriadku športovej registrácie SFZ sú tieto poplatky čl. 17/1-5 RP:
Základná
hráča:

registrácia, obnova registrácie, výmena RP alebo vystavenie duplikátu za jedného

- dospelí a dorast 4,- EUR (za urýchlenú registráciu do 10 dní príplatok 10,- EUR, vybavuje
matrika VsFZ).
- žiaci 2,- EUR (za urýchlenú registráciu príplatok 4,- EUR, vybavuje matrika OOFZ).

6. Prestupové poplatky:
a) pri zaslaní dokladov doporučenou poštou
dospelí - 10,- EUR
dorast - 7,- EUR
žiaci - 4,- EUR
b) osobné doručenie, žiadosť o urýchlené vybavenie
dospelí - 15,- EUR
dorast - 10,- EUR
žiaci - 5,- EUR
Poplatok za odvolanie voči rozhodnutiu MRK - čl. 25/1-3 RP: 17,- EUR
Poplatok k podnetu na preskúmanie rozhodnutí najvyšších odvolacích orgánov OOFZ v zmysle štatútu
komisie pre preskúmanie rozhodnutí najvyšších odvolacích orgánov OOFZ resp. SFZ v zmysle štatútu
komisie pre preskúmanie rozhodnutí je 67,- EUR.
c) Úradné správy OOFZ budú uverejňované v týždenníku Dukla, Spektrum, Podduklianske novinky
a www.futbalovekluby.sk,
prípadne iných médiách, s ktorými OOFZ schváli a nadviaže
spoluprácu. Pre FK je záväzná US uverejnená v týždenníku Dukla, Spektrum a Podduklianske
novinky.

B) TECHNICKÉ USTANOVENIA :
7. Predpis:
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a) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, SP a tohto Rozpisu, ktorého výklad prináleží výlučne
orgánom OOFZ. Futbalovými normami sú:
- Stanovy SFZ a na ne nadväzujúce Stanovy OOFZ
- Organizačný poriadok SFZ a OOFZ
- Súťažný poriadok - ďalej len „SP“
- Disciplinárny poriadok - ďalej len „DP“
- Smernica o zaraďovaní družstiev do súťaží z dôvodu organizačných zmien v kluboch - ďalej len
„smernica“
- Registračný poriadok futbalu - ďalej len „Reg. Po“
- Prestupový poriadok - ďalej len „PP“
- Smernica pre registráciu profesionálnych hráčov a profesionálnych zmlúv - ďalej len „smernica
PRZ“
- Pravidlá pre stanovenie výšky odstupného za profesionálneho hráča - ďalej len „pravidlá“
- Štatút zmierovacej komisie SFZ, ďalej len „Štatút“
- Komisie Rady SFZ pre preskúmanie rozhodnutí
- Štatút Ligovej komisie
- Nadácia SFZ
- Pravidlá upravujúce činnosť poradcov hráčov a klubov.
b) Všetky pokyny uvedené v úradných správach vydaných počas súťažného ročníka sú pre FK
záväzné.
c) Vo všetkých vekových kategóriách futbalových súťaží sa výsledky hodnotia nasledovne :
- výhra 3 body, remíza 1 bod
- prehra 0 bodov.
Pri obojstrannej kontumácii stretnutia sa body nepriznávajú žiadnemu FK a obom sa priznáva
pasívny pomer skóre 0:3.

8. Štart hráčov:
a) V kategórii dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a hráči kategórie dorastu,
ktorí spĺňajú podmienky štartu, čl. 113 SP.
b) V kategórii dorastu štartujú hráči narodení od 1. 1. 1993 a mladší.
c) V kategórii žiakov štartujú hráči narodení od 1. 1. 1997 a mladší.
d) RP náhradníkov ostávajú v kabíne rozhodcov. Pri konfrontácii pred stretnutím sa táto vykoná aj u
náhradníkov. Náhradník, ktorý nie je pred začiatkom stretnutia uvedený v zápise o stretnutí,
nemôže byť dodatočne do zápisu dopísaný a nemôže sa zúčastniť v hre. Náhradník musí byť pred
stretnutím zapísaný v zápise. Konfrontácia sa vykonáva pred jeho nástupom na HP. V prípade
námietok k totožnosti hráčov sa tieto uplatnia podľa čl. 66 SP resp. čl. 10 tohto rozpisu, ktorý
pojednáva o konfrontácii.
Obzvlášť upozorňujeme na povinnosť jej vykonávania v súťažiach žiakov a dorastu, kapitán a
vedúci musia mať u seba doklad totožnosti, číslo ktorého sa uvedie v zápise a to delegovaným
rozhodcom a obaja svojim podpisom potvrdia, že nastupujúci hráči spĺňajú príslušnú vekovú
kategóriu.
e) Na majstrovské stretnutie musia hráči nastúpiť v dresoch s dobre viditeľnými číslami. Brankár
musí mať farbu dresu odlišnú od ostatných hráčov a úboru rozhodcu. Kapitáni mužstiev musia byť
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označení páskou 5 cm širokou výraznej farby na ľavom rukáve. Právo voľby dresov má hosťujúci
FK. Domáci FK sa musí prispôsobiť. Dresy hráčov musia mať rukávy.
f)

Striedanie hráčov sa vykonáva pri stredovej čiare podľa možností podľa číselných tabúľ. Počet
striedaných hráčov v kategórii dospelých - 3, dorast - 4.

g) Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou domáceho FK zabezpečiť
zdravotnícku službu. Domáci FK je povinný zabezpečiť nosidlá a mať k dispozícii lekárničku pre
poskytnutie prvej pomoci v prípade úrazu. DK zároveň upozorňuje FK, že štart hráčov v čase PN
je zakázaný. V prípade porušenia tohto zákazu bude hodnotený ako neoprávnený.
h) Rozhodcami stretnutia sa registračné preukazy pri vylúčení hráčov neodoberajú. FK po obdržaní
4, 8, 12 atď. ŽK nezasiela RP hráča na OOFZ, ale hráč má automaticky zastavenú činnosť na
príslušný počet stretnutí podľa počtu obdržaných ŽK. FK sa zo štartovného zrazí 2,- EUR za
prerokovanie priestupku. Za neoprávnený štart hráča v takomto treste zodpovedá príslušný FK.
Ak hráč dostane 4, 8, 12 atď. ŽK v poslednom kole, prenáša sa trest na nový súťažný ročník.
Počet udelených ŽK v priebehu súťažného ročníka do iného klubu toho istého stupňa súťaže sa
prenáša. ŽK udelené v Pohári Š - Autoservis sa evidujú osobitne.
i)

V prípade vylúčenia hráča, resp. pokynu DZ na odobratie RP, R tento neodoberie a v zápise
uvedie okolnosti priestupku hráča. Hráč má automaticky zastavenú činnosť. DK priestupok hráča
prerokuje až po zaslaní stanoviska hráča k priestupku, prípadne osobnej účasti hráča alebo
zástupcu klubu. Výsledok rozhodnutia oznámi v úradnej správe a v prípade účasti na zasadnutí
DK vyrozumie účastníkov ústne. V prípade neúčasti vylúčeného hráča, zástupcu klubu alebo
písomného stanoviska k vylúčeniu (zaslať doporučenou poštou), DK priestupok prejedná, no FK
potrestá finančnou pokutou 7,- EUR + 2,- EUR za prerokovanie.

j)

Za každú preukázanú inzultáciu R, AR a DZ bude FK potrestaný kontumáciou stretnutia,
odpočítaním minimálne troch bodov, finančnou pokutou min. 34,- EUR (výška pokuty určí DK
podľa závažnosti prípadu), vylúčením zo súťaže slušnosti a ďalšími disciplinárnymi a športovotechnickými dôsledkami.

k) Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť iba v jednom súťažnom, resp. pohárovom stretnutí.

9. Podmienky štartu:
a) Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný RP. Jeho náležitostí sú: fotografia,
meno a priezvisko, rodné číslo, doba platnosti, pečiatka vystaviteľa.
b) Hráči, ktorí sú vyžiadaní do zahraničia, nemôžu odo dňa zverejnenia vyžiadania v ÚS štartovať za
svoj materský klub v SR.
c) V súvislosti so zákonom na ochranu osobných údajov pri vypisovaní zápisu o stretnutí v kolónke
číslo RP vypíše len prvých 6 čísiel rodného čísla, t.j. dátum narodenia v poradí: rok, mesiac, deň.
Ak sa v súpiske družstva uvedú rodné čísla hráčov, táto musí mať charakter verejnej listiny.
Riadiaci orgán určí okruh ľudí, ktorí budú mať právo do nej nahliadnuť.
d) Lekárske prehliadky vo všetkých súťažiach riadených OOFZ sú stanovené čl. 36 SP. Lekársku
prehliadku hráčov si FK nechá potvrdiť hromadne na súpiske - zozname hráčov, ktorý predkladá
pred začiatkom súťažného ročníka, alebo individuálne a zoznam lekárskych prehliadok priloží ako
prílohu k súpiske. Potvrdená lekárska prehliadka je platná rok od dátumu potvrdenia. U hráčov,
ktorých FK získa v priebehu súťažného ročníka, si FK nechá vystaviť individuálne potvrdenie. Na
požiadanie riadiaceho orgánu je oddiel povinný predložiť doklad o platnosti lekárskej prehliadky.
V čase PN sa prerušuje platnosť lekárskej prehliadky. V čase pracovnej neschopnosti je hráč
povinný predložiť klubu doklad o PN a počas jej trvania nesmie hráč nastúpiť v majstrovských,
pohárových, príp. prípravných stretnutiach. Štart hráča sa v takomto prípade považuje za
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neoprávnený a voči hráčovi a klubu sa postupuje v zmysle ustanovení SP a DP. Striedavý štart
hráča sa riadi čl. 113 SP. V prípade hráčov so striedavým štartom, resp. hráčov, ktorým bol
povolený štart za vyššiu vekovú kategóriu po dosiahnutí stanoveného veku, musí byť súčasťou prílohou súpisky toto povolenie, ktoré je FK povinný predložiť na požiadanie R, ak sú nejaké
pochybnosti o oprávnenosti štartu toho ktorého hráča.
e) Striedavý štart v kategórii dorastu – dospelých si môže uplatniť hráč, ktorý v príslušnom
kalendárnom roku dovŕšil 16. rok veku. V takomto prípade je klub povinný vyžiadať si písomný
súhlas rodičov (zákonného zástupcu) a súhlas lekára. Potvrdenie lekára nesmie byť staršie ako 12
mesiacov. Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej i vyššej kategórii nesie klub a príslušný
tréner. Potvrdenie o striedavom štarte hráča (ostaršenie) musí byť súčasťou registračnému
preukazu ako príloha. Bez platného potvrdenia nemôže byť hráč pripustený k štartu.
f)

Súčasťou výstroja musia byť u každého hráča chrániče holenných kostí. Hráč, ktorý túto
povinnosť nebude rešpektovať, nebude pripustený k hre. Rozhodcovia sú povinní toto
ustanovenie dodržiavať.

g) V zmysle SP futbalu a rozhodnutia Rady OOFZ je štart mužstva dospelých v I. triede podmienený
zaradením jedného mládežníckeho celku do súťaže. V prípade, že v priebehu súťažného ročníka
FK odhlási družstvo mládeže zo súťaže, alebo toto družstvo bude zo súťaže vylúčené z dôvodov
neúčasti na stretnutiach a podmienka zaradenia jedného mládežníckeho celku do súťaže takto
nebude splnená, resp. mládežnícke mužstvo v priebehu ročníka nenastúpi 3-krát na stretnutie,
bez ohľadu na počet dosiahnutých bodov, bude zo súťaže vylúčené. O ďalšom pôsobení FK
v kategórii dospelých v prebiehajúcom súťažnom ročníku a jeho zaradení v novom súťažnom
ročníku rozhodne riadiaci orgán.
h) ŠTK povoľuje predaj piva len v papierových pohároch. Predaj alkoholu je zakázaný.
i)

Pri inzultácii R, AR, resp. DZ túto skutočnosť R uvedie na zadnej strane zápisu. R vyplnený zápis
o stretnutí spolu s RP previnivšieho sa mužstva odošle do 24 hodín na OOFZ. V prípade, že na
stretnutí je aj AR a DZ, je povinný dať svoje vyjadrenie k inzultácii taktiež do 24 hod. Pri inzultácii
rozhodcov sa na najbližšie zasadnutie ŠTK a DK o 16.30 hod. povinne dostavia bez osobitného
pozvania všetci rozhodcovia stretnutia, DZ, kapitáni a vedúci obidvoch mužstiev a ďalší hráči a
funkcionári, ktorí mali prípadne podiel na inzultácii. Neúčasť na zasadnutiach ŠTK a DK bude mať
za následok disciplinárne pokračovanie. Náklady na úhradu cestovného prizvaných znáša
previnivší FK vo forme zrážky zo štartovného. (Pripíše sa na účet klubu, ktorý sa neprevinil.)

j)

Za funkcionárov klubu OOFZ považuje zástupcov jednotlivých klubov, ktorých mená sú uvedené v
prílohe tohto Rozpisu. Prípadné zmeny funkcionárov je FK povinný nahlásiť do 10 dní po
prevedení zmeny na sekretariát OOFZ a MVSR (Ministerstvo vnútra SR).

10. Konfrontácia hráčov:
a) Konfrontácia pred stretnutím v kategórii dospelých, dorastu a žiakov je povinná!!!
Vykonávajú ju kapitáni družstiev za účasti vedúcich.
b) Konfrontácia v kategórii dospelých sa riadi čl. 66 SP a týmto dodatkom: V prípade odmietnutia
podrobiť sa kontrole totožnosti alebo neuznania totožnosti niektorého hráča(ov) pri konfrontácii
kapitánmi (vedúcimi družstiev), kapitán uvedie námietku proti štartu hráča(ov) na vykonanie
kontroly totožnosti podľa RP. Túto kontrolu vykoná rozhodca sám tak, že skonfrontuje fotografiu
hráča na RP, zaznamená do zápisu o stretnutí podľa odpovede hráča jeho osobné údaje vrátane
adresy trvalého bydliska (u vojakov krycí názov útvaru), nechá hráča podpísať uvedené údaje
najmenej 3-krát (taktiež ich podpíše kapitán a vedúci mužstva) a po stretnutí zašle RP
konfrontovaného hráča spolu so zápisom o stretnutí. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám
vykonal, rozhodne, že RP zodpovedá totožnosti hráča, povolí nastúpiť hráčovi v stretnutí a na
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zadnej strane popíše dôvod svojho rozhodnutia. Odmietnutie (nepodrobenie) sa kontrole
totožnosti má za následok, že hráč(i) nemôže v stretnutí nastúpiť a rozhodca tieto skutočnosti
podrobne zdôvodní v zápise o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke (v priebehu 2.
polčasu), hráč je v zmysle pravidiel futbalu vylúčený z hry. V prípade uvedenia námietky k štartu
hráča do zápisu o stretnutí je namietajúca strana povinná podať oficiálnu námietku v zmysle
príslušných ustanovení SP pre námietkové konanie, povinnosťou dotknutej strany je v
stanovenom termíne sa vyjadriť k predmetnej veci.
c) Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci mužstva. Odmietnutie
konfrontácie hráčov má okrem hracích dôsledkov v súlade s článkom 100 SP i disciplinárne
dôsledky voči kapitánovi, vedúcemu družstva a hráčovi, ktorý konfrontáciu odmietol, a v prípade
nesprávneho postupu aj voči rozhodcovi
d) V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí alebo odmietnutia
konfrontácie niektorým hráčom (družstvom) alebo neuznania totožnosti hráča rozhodcom, musí sa
na najbližšie ŠTK dostaviť rozhodca, DZ, kapitáni a vedúci oboch mužstiev a hráč(i), proti ktorým
bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka, resp. záznam rozhodcu. Účasť hráča(ov), proti
ktorým bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka voči ich štartu, je pri prejednaní námietky
príslušnou komisiou bezpodmienečne nutná a nezastupiteľná, aj v prípade turnusovej práce.
Všetky námietky týkajúce sa neoprávneného štartu musia byť bezodkladne a bez zbytočných
prieťahov prerokované orgánmi OOFZ.
e) Ak kontrola totožnosti bola vykonaná pred stretnutím, v polčase v prípade striedajúceho hráča v
druhom polčase a kapitán mužstva súpera alebo jeho zástupca neuviedol žiadne námietky proti
totožnosti hráča ihneď, nie je už neskôr možné uvádzať prípadné námietky ohľadom totožnosti
hráča. Rozhodca nemôže vykonať kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráča resp. družstva alebo
náhradníka opakovane, v rôznom čase.
f)

Pri preukázaní neoprávneného štartu hráča (aj v prípade zastavenia činnosti po 4., 8., 12. ŽK),
bude FO potrestaný kontumáciou stretnutia a finančnou pokutou.

g) Na preukázanie totožnosti sú hráči povinní mať pri sebe hodnoverný preukaz totožnosti, napr. OP,
pas. Ak sa hráč v prípade námietky voči jeho štartu nemôže hodnoverne preukázať dokladom
totožnosti, je R povinný hráča nepripustiť k hre. Pri uplatnení tohto ustanovenia nie je možné
vzniesť námietku voči štartu hráča do zápisu o stretnutí.

Článok 66 SP:
1. Kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráčov družstiev možno vykonať na požiadanie najneskôr pred
začiatkom druhého polčasu.
2. Postup vykonania kontroly totožnosti je nasledovný:
a. Kontrolu totožnosti vykonávajú spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca poskytol všetky
skontrolované registračné preukazy, a to tak, že kapitán kontrolovaného družstva predstavuje
jednotlivých hráčov svojho družstva a po ich kontrole preberá od kontrolujúceho kapitána
súpera registračné preukazy už skontrolovaných hráčov. V stretnutí mládeže 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 registračné preukazy rozhodcovi.
b. V prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totožnosti alebo neuznania totožnosti niektorého
hráča(ov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev), kapitán uvedie námietku proti štartu
hráča(ov) do zápisu o stretnutí a na základe tejto námietky vyzve rozhodca uvedeného
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hráča(ov) na vykonanie kontroly totožnosti (podľa registračných preukazov). Túto konfrontáciu
vykoná rozhodca sám tak, že skonfrontuje fotografiu hráča na RP, zaznamená do zápisu o
stretnutí podľa odpovede hráča jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého bydliska (u vojakov
krycí názov útvaru), nechá hráča podpísať uvedené údaje (taktiež ich podpíše kapitán a
vedúci družstva) a po stretnutí zašle registračný preukaz konfrontovaného hráča spoločne so
zápisom o stretnutí. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že registračný
preukaz zodpovedá totožnosti hráča, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a na zadnej strane
zápisu popíše dôvod svojho rozhodnutia. Odmietnutie (nepodrobenie sa) kontrole totožnosti
alebo neuznanie totožnosti hráča(ov) po konfrontácii rozhodcom má za následok, že hráč(i)
nemôže 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.
c. Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva. Odmietnutie
konfrontácie hráčov má okrem hracích dôsledkov v súlade s článkom 100 i disciplinárne
dôsledky voči kapitánovi, vedúcemu družstva a hráčovi, ktorý konfrontáciu odmietol, a v
prípade nesprávneho postupu aj voči rozhodcovi.
d. V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, odmietnutia konfrontácie
niektorým hráčom (družstvom) alebo neuznania totožnosti hráča rozhodcom, musí sa na
najbližšie zasadnutie ŠTK dostaviť rozhodca stretnutia, kapitáni a vedúci obidvoch družstiev a
hráč(i), proti ktorým bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka resp. záznam rozhodcu.
3. Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčase alebo v prípade striedajúceho
hráča v druhom polčase a kapitán družstva súpera alebo jeho zástupca neuviedol žiadne
námietky proti totožnosti hráča ihneď, nie je už neskôr možné uvádzať prípadné námietky ohľadne
totožnosti hráča. Rozhodca nemôže vykonať kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráča resp.
družstva alebo náhradníka opakovane, v rôznom čase.

11. Technický postup pri podávaní námietky
1. Opodstatnené a dokladmi doložené námietky možno podať v priebehu súťaží v termínoch
určených v článku 120. Námietky možno podať spravidla:
a. pri porušení ustanovení tohto SP a rozpisu príslušnej súťaže,
b. pri porušení ustanovení pravidiel futbalu,
c. pri nedodržaní ďalších futbalových noriem.
4. Podanie námietok proti technickým chybám rozhodcov nemôže mať vplyv na zmenu výsledku
dosiahnutého na ihrisku.
5. Námietky proti uskutočneniam známym v priebehu stretnutia alebo ihneď po stretnutí musí
rozhodca na žiadosť kapitána zaznamenať do zápisu o stretnutí. Bez tohto zápisu môžu riadiace
orgány prerokovanie námietok odmietnuť.
6. Námietky je možné podať písomne doporučenou poštou príslušnému riadiacemu orgánu, ktorý
súťaž riadi, a to najneskôr do 3 dní po stretnutí. Ak nedeľa alebo sviatok nasledujú za sebou a
znemožňujú klubu podať námietky v stanovenej lehote do 3 dní, predlžuje sa v takýchto prípadoch
lehota na podanie námietok o ďalší jeden deň.
7. Námietky musia byť prerokované výborom klubu, potvrdené pečiatkou klubu a dvoma podpismi
členov výboru klubu. Rovnopis alebo kópia námietok musia byť odoslané v lehote (pozri Článok
120) poštou doporučene tomu súperovi, proti ktorému je námietka podaná, a doklad o tom (podací
lístok) musí byť pripojený k originálu námietok, ktorý je odoslaný príslušnému riadiacemu orgánu
(ŠTK).
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8. Súper je povinný zaslať riadiacemu orgánu doporučenou poštou vyjadrenie k námietkam
najneskôr do 3 dní (pozri Článok 120) po prijatí námietok, inak sa vystavuje nebezpečenstvu, že
námietky budú prerokované bez prihliadnutia na jeho stanovisko.
9. Námietky musia obsahovať:
d. označenie orgánu, ktorému sa podávajú,
e. názov a adresa klubu, ktorý podáva námietky,
f.

mená, priezviská a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať,

g. názov a adresu strany, proti ktorej sa námietky podávajú,
h. označenie stretnutia a výsledku, prípadne iného predmetu, proti ktorému sa námietky
podávajú,
i.

uvedenie dôvodu, o ktorý sa námietky opierajú,

j.

uvedenie dôkazov (svedkov, listín a pod.),

k. krátky opis prípadu,
l.

konečnú žiadosť s presným uvedením, o čo sa žiada,

m. pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu, s uvedením ich mien, priezvísk a
funkcie,
n. podací lístok listu, ktorým boli námietky odoslané súperovi,
o. ústrižok poštovej poukážky o zaplatení príslušného peňažného poplatku.
10. Námietky musia byť doložené dokladom o zaplatení poplatku, ktorý pre jednotlivé súťaže, ak ďalej
nie je uvedené inak, je nasledovný:
Dospelí – 7,- EUR
Dorast – 7,- EUR
Žiaci – 4,- EUR
11. Výšku poplatku v pôsobnosti ObFZ a RFZ môže upraviť príslušný riadiaci orgán.
12. Poplatok sa poukazuje príslušnému riadiacemu orgánu poštovou poukážkou, jeden diel je
potrebné pri námietkach v dlhodobých súťažiach priložiť k podaniu ako dôkaz o zaplatení.
13. Námietky nebudú prerokované, ak nebudú obsahovať všetky náležitosti predpísané v článkoch
118 až 124.

12. Zoznamy hráčov:
a) FK hrajúce v okresnej futbalovej súťaži ako „B“ mužstvo musia riadiacemu orgánu a R stretnutia
predložiť pred stretnutím zoznam „A“ mužstva - súpisku.
b) FK pred jesennou časťou súťaže predložia ku kontrole riadiacemu orgánu za každý FO zaradený
do súťaže súpisku spracovanú dvojmo podľa čl. 39 SP s uvedením mena, priezviska a rodného
čísla. Súpisky sa predkladajú zásadne spolu s dokladom o úhrade štartovného. Súpiska je
podpísaná funkcionármi FK, opatrená pečiatkou FK a potvrdená príslušným lekárom. Lekárska
prehliadka je platná rok od dátumu potvrdenia.
c) Pri nastúpení nového hráča, ktorý nie je na zozname (nová registrácia, prestup v priebehu ročníka
a pod.), požiada FK R stretnutia, aby v zápise o stretnutí výrazným spôsobom uviedol: Nový hráč
na zozname mužstva FK (meno a priezvisko, číslo RP, dátum narodenia).
d) Nenahlásenie zmeny (nového hráča) do zoznamu má v prípade jeho štartu disciplinárny postih.
e) Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach, štart hráčov „A“ družstva za „B“ družstvo sa riadi
nasledovne:
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- hráči, ktorí sú uvedení na súpiske, môžu hrať v majstrovských stretnutiach za to družstvo klubu,
na ktorého súpiske sú vedení. V prípade „B“ príp. „C“ družstva klubu môžu štartovať v
majstrovskom stretnutí maximálne traja hráči uvedení na súpiske „A“, príp. „B“ družstva pod
poradovými číslami 1 - 13, a za „A“ príp. „B“ družstvo v príslušnej vekovej kategórii a príslušnej
časti súťažného ročníka (jar, jeseň) neštartovali vo viac ako 10 majstrovských stretnutiach. Za
štart v majstrovskom stretnutí sa považuje akýkoľvek jeho časový úsek. Do uvedeného počtu sa
nezaratávajú štarty v stretnutiach SP.
- hráči uvedení na súpiske „A“ príp. „B“ družstva pod poradovými číslami 14 a vyššie môžu za „B“
príp. „C“ družstvo štartovať bez obmedzenia počtu.
- hráči klubu, ktorí nie sú vedení na súpiske a sú riadne registrovaní, môžu nastúpiť kedykoľvek za
všetky družstvá klubu v príslušnej kategórii.

13. Systém súťaže:
a) I. trieda dospelých sa bude riadiť podľa platného súťažného poriadku. Hrá sa systémom každý s
každým dvojkolovo podľa rozpisu. Súčasťou tohto rozpisu je rozlosovanie jednotlivých súťaží,
termíny a pokyny v ňom uvedené sú pre všetkých účastníkov súťaže záväzné.
b) I. trieda dorastu sa bude riadiť podľa platného súťažného poriadku. Hrá sa systémom každý s
každým štvorkolovo podľa rozpisu. Súčasťou tohto rozpisu je rozlosovanie jednotlivých súťaží,
termíny a pokyny v ňom uvedené sú pre všetkých účastníkov súťaže záväzné.
c) I. trieda žiakov sa bude riadiť podľa platného súťažného poriadku. Mužstvá budú rozdelené do
troch skupín, v ktorých budú hrať systémom každý s každým trojkolovo podľa rozpisu. Po
skončení dlhodobej časti sa víťazi skupín stretnú vo finále, ktoré bude súčasťou Dňa futbalu –
Finále Pohára Š - Autoservis. Súčasťou tohto rozpisu je rozlosovanie jednotlivých súťaží, termíny
a pokyny v ňom uvedené sú pre všetkých účastníkov súťaže záväzné.
d) I. trieda žiakov sa hrá podľa pravidiel futbalu. Hracia plocha je od polovice ihriska po bránkové
územie (päťku). Hrací čas je 2x30 minút. Počet hráčov na hracej ploche je 1 brankár + 6 hráčov
v poli. Každý tím však musí mať na stretnutí minimálne 10 hráčov. Pri ČK je hráč vylúčený do
konca stretnutia. Najmenej hráčov na hracej ploche môže byť 1 brankár a 4 hráči v poli. Strieda sa
ako na hádzanej. Brána má rozmery 5x2m. Hrá sa bez hráča mimo hry. Pri malej domov rozhodca
nariadi nepriamy voľný kop a určí vzdialenosť 6m od bránkovej čiary, ak je táto vzdialenosť
menšia. Pokutový kop sa zahráva zo vzdialenosti 7m. Vzdialenosť pri voľnom kope je 6m.
Pokutové územie má rozmery 25x10m.

14. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie:
a) Ak sa majstrovské stretnutie vôbec neuskutoční z viny niektorého FK v stanovenom termíne, klub,
ktorý sa previnil, písomne (doporučene) do troch dní zašle súperovi a ŠTK návrh na náhradný
termín odohrania stretnutia. Súper je povinný po obdržaní návrhu zaslať svoje stanovisko k návrhu
na ŠTK do troch dní po jeho obdržaní. Ak bude stanovisko kladné, bude ŠTK oprávnená
prihliadnuť na túto skutočnosť. Keď ŠTK stanovisko nedostane, alebo bude záporné, bude prípad
riešiť podľa platných odsekov čl. 100 SP.
b) Ak na majstrovské stretnutie nastúpi jeden zo súperov zavinene po čakacej dobe, alebo ju
prekročí cez polčasovú prestávku a stretnutie sa aj napriek tomu odohrá, je ŠTK oprávnená uznať
výsledok dosiahnutý na ihrisku za predpokladu, že FK, ktorý sa neprevinil, nepodal námietky
podľa pokynov čl. 118 - 125 SP.
c) Ak mužstvo (aj v kat. dorastu a žiakov) v posledných troch kolách súťažného ročníka, hoci
nezavinene, nenastúpi na stretnutie, bude mu udelená finančná pokuta - dospelí: 100,- EUR,
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dorast: 66,- EUR, žiaci: 34,- EUR. 50% pokuty bude preukázaných na účet toho FO, ktoré sa
neprevinilo, ak o to požiada písomne do 7 dní od termínu neodohraného stretnutia. Výška pokuty
za nenastúpenie v priebehu súťažného ročníka je 50% z vyššie uvedených súm.
d) Ak nemožno stretnutie odohrať alebo dohrať z dôvodu vyššej moci, vedúci a kapitáni oboch FK sa
musia dohodnúť na náhradnom termíne, ktorý R uvedie do zápisu a túto dohodu svojim podpisom
potvrdia vedúci a kapitáni oboch FK. V prípade nedohody náhradný termín určí ŠTK (kluby tento
termín sú povinné rešpektovať). Stretnutia sa zásadne predohrávajú, resp. dohrávajú do
nasledujúceho kola.

15. Zásady pre zmeny termínov:
Zmeny termínov uvedených v termínovej listine sa môžu vykonať len z odôvodnených príčin. FK to
oznámi súperovi a požiada ŠTK písomne o zmenu termínu (hracieho času) najneskôr 14 dní pred
stretnutím formou vzájomnej písomnej dohody oboch FK. Zmena termínu takýmto spôsobom je
možná len na deň pracovného pokoja (sviatok), súper je povinný túto zmenu akceptovať po
predchádzajúcom súhlase ŠTK. Pri vzájomnej písomnej dohode je lehota pre zmenu termínu 10 dní.
Pri nedodržaní stanovenej lehoty ŠTK žiadosť zamietne.
Poplatok pri zmene termínu a ÚHČ: 4,- EUR

16. Medzinárodný styk:
FK riadené OOFZ musia nahlásiť medzinárodný styk KR a ŠTK. Inak je tento styk v úplnej
kompetencii FK, pričom nesmie byť narušený priebeh majstrovských súťaží.

17. Povinnosti usporiadajúceho klubu:
a) Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť bežné uloženie osobných vecí hráčov, R a DZ v šatniach
a zaistiť bezpečnosť ich dopravných prostriedkov parkujúcich na určenom mieste. Za spôsobené
škody zodpovedá usporiadajúci klub.
b) Usporiadajúci klub je povinný nahlásiť výsledky stretnutí najneskôr hodinu po stretnutí. Výsledky
treba nahlásiť v tomto rozsahu: konečný a polčasový výsledok, strelcov gólov, udelenie ŽK a ČK,
rozhodcov stretnutia.
c) V prípade nenahlásenia resp. neúplného nahlásenia výsledku:
- bude FK potrestaný fin. pokutou 2,- EUR - za prvé nenahlásenie, resp. neúplné nahlásenie
- za každé ďalšie nenahlásenia, resp. neúplné nahlásenie sa fin. pokuta zvyšuje o 2,- EUR.
d) O usporiadateľskej službe a povinnostiach usporiadateľov pojednávajú čl. 43 - 51 SP.
Povinnosťou usporiadajúceho klubu je zabezpečiť občerstvenie pre hráčov hosťujúceho mužstva viď čl. 49, bod f) SP.
e) Usporiadajúci klub je povinný vyhotoviť 1 originál a 3 kópie zápisu o stretnutí.

18. Povinnosti hosťujúceho klubu:
Hosťujúci klub je povinný dostaviť sa na stretnutie včas na hraciu plochu a prispieť k hladkému a
regulárnemu priebehu stretnutia (čl. 52 SP).

19. Povinnosti ostatných účastníkov stretnutia:
Povinnosti a práva delegovaných rozhodcov vymedzuje čl. 76 ods. a - n SP, čl. 77 SP. Povinnosti a
práva delegátov čl. 78-84 SP. Povinnosti a práva členov mužstva článok 94 SP v prípade vedúceho
FK, povinnosti trénera čl. 95 SP, povinnosti hráčov článok 96 SP, povinnosti kapitána článok 97 SP a
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jeho práva čl. 98 SP. Jednotlivé previnenia proti ustanoveniam SP, rozpisu a ostatných platných
noriem a pokynov riadiacich orgánov sa riešia športovo-technickými a disciplinárnymi dôsledkami.

20. Rozhodcovia a delegáti zväzu:
a) R a DZ deleguje KR OOFZ. Spravodaje a oznamy, ktorými informuje KR OOFZ o obsadení, sú
určené pre R a DZ, a budú publikované v týždenníkoch Dukla, Spektrum a Podduklianske
novinky. KR si vyhradzuje právo voľby oznámenia delegácie.
b) Po stretnutí R vyplní prvú stranu zápisu aj s prípadnými osobnými trestami, resp. pripomienkami
kapitána k stretnutiu, a takto vyplnený zápis po jednej kópii odovzdá kapitánom (u mládeže
vedúcim) družstiev. Tieto zápisy potom slúžia futbalovým klubom pri prípadnom námietkovom
konaní, resp. pri evidencii ŽK, aby nedochádzalo ku kontumácii výsledkov z dôvodu obdržania
príslušných počtov ŽK.
c) R a DZ je povinný do 48 hodín doručiť na sekretariát zväzu originál zápisu o stretnutí, resp. správu
delegáta o stretnutí , plus dve kópie doporučenou poštou.

21. Pohár OOFZ Š - Autoservis Stropkov:
a) Pohára sa zúčastnia povinne všetky družstvá I. triedy dospelých v aktuálnom súťažnom ročníku. K
nim sa priradia FK, ktoré majú o pohárovú súťaž záujem, do počtu 16. Ak počet prihlásených FK
je vyšší ako 16, družstvá, ktoré sa prihlásia naviac, zohrajú predkolo pohára. V predkole sa stretnú
tímy II. triedy podľa umiestenia v uplynulej sezóne. Vyžrebovanie pohára bude uverejnené v ÚS
OOFZ. Generálnym sponzorom pohára je Ing. Ján Holub, majiteľ Š-AUTOSERVIS Stropkov.
b) Víťaz Pohára Š - Autoservis v ročníku 2011/2012 získa putovný pohár, pohár pre víťaza pohára
a vecnú odmenu. Porazený finalista získa pohár pre porazeného finalistu.

22. Zasadnutia OOFZ:
a) ŠTK každý štvrtok od 16.00 hod.
b) KR a DZ každý štvrtok od 16.00 hod.
c) DK každý štvrtok od 16.00 hod.
d) MRK vždy v príslušnom prestupovom termíne. Žiadosti o prestup sa podávajú denne, okrem
termínu od 1. 4. do 30. 6. Žiadosti o hosťovanie a 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.
e) HK podľa potreby
f)

VV raz mesačne, resp. podľa potreby

g) Rada raz za tri mesiace, resp. podľa potreby

23. Vyhodnotenie najlepších mužstiev a jednotlivcov:
a) Víťaz I. triedy dospelých získava Titul Majster OOFZ vo futbale v súťažnom ročníku 2011/2012,
diplom, pohár a finančnú odmenu 166,- EUR iba v prípade postupu do vyššej súťaže. Ak víťaz I.
triedy postup do vyššej súťaže odmietne, 40% z finančnej odmeny dostane náhradné postupujúce
mužstvo. Ak sa druhé postupujúce mužstvo nenájde, 40% jeho odmeny prepadne v prospech
OOFZ.
b) Druhé mužstvo I. triedy získava fin. odmenu 100,- EUR + diplom a tretie mužstvo finančnú
odmenu 70,- EUR + diplom.

14

c) Víťaz II. triedy získava Titul Víťaz II. triedy OOFZ vo futbale v roč. 2011/2012 a finančnú odmenu
70,- EUR iba v prípade postupu do vyššej súťaže. Ak víťaz II. triedy postup do vyššej súťaže
odmietne, 40% z finančnej odmeny dostane náhradné postupujúce mužstvo. Ak sa iné
postupujúce mužstvo nenájde, 40% jeho odmeny prepadne v prospech OOFZ. Druhé mužstvo II.
triedy získava fin. odmenu 33,- EUR a tretie mužstvo fin. odmenu 17,- EUR.
d) Víťaz dorasteneckej súťaže získava Titul Majster OOFZ vo futbale v r. 2011/2012, diplom a pohár.
e) Víťaz žiackej súťaže získava Titul Majster OOFZ vo futbale v r. 2011/2012.
f)

Nominanti Jedenástky I. triedy súťažného ročníka 2011/2012 získajú dresy a vecné ceny.

24. Postup a zostup v súťažnom ročníku 2010/2011:
a) Víťaz I. triedy získava právo postupu do vyššej súťaže, t.j. do V. ligy regionálnej súťaže riadenej
VsFZ priamo, v zmysle čl. 23 SP. Ak toto právo nevyužije, prechádza právo postupu na ďalšie v
konečnom hodnotení do 5. miesta umiestnené mužstvá.
b) V prípade FK dospelých I. triedy, ktorý sa v konečnom hodnotení uskutočnenom na konci
súťažného ročníka umiestni na poslednom mieste, zostupuje do nižšej súťaže. Rada OOFZ si
vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o zostupe, resp. nezostupe do nižšej súťaže v
rámci OOFZ - II. triedy.
c) Víťaz II. triedy postupuje do I. triedy priamo za predpokladu, že spĺňa stanovené podmienky. Ak
toto právo nevyužijú, prechádza právo postupu na ďalšie mužstvá, v zmysle 23 SP.
d) Víťaz súťaže dorastu ma právo postupu do IV. ligy regionálnej súťaže riadenej VsFZ.
e) V súťaži žiakov má právo postupu do vyššej súťaže majster OOFZ.
f)

Prípadné ďalšie postupy, resp. zostupy budú vyplývať zo štruktúry súťaží riadených VsFZ na
úrovni regiónu a SFZ na úrovni SR.

g) V prípade, že má klub v súťažiach zaradených viac družstiev ako jedno, upravuje sa postup alebo
zostup týchto družstiev v súlade s čl. 27 ods. a) – c) SP. Ak majú po odohranej súťaži dve alebo
viac mužstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí pre určenie postupujúceho a
zostupujúceho väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí. Ak je rovnaký, rozhoduje najskôr
gólový rozdiel a potom gólový pomer zo súčtu vstrelených a inkasovaných gólov zo vzájomných
stretnutí. Ak je aj ten rovnaký, zohrajú mužstva kvalifikáciu.
h) Poradie mužstiev v prípade rovnosti bodov sa v priebehu súťaže (aj v prípade, že sa nerozhoduje
o postupe a zostupe) určí na základe počtu bodov zo všetkých odohraných stretnutí, v prípade
rovnosti bodov sa poradie určí podľa čl. 26 SP.

25. Súťaž slušnosti:
V súťažnom ročníku 2011/2012 ŠTK vyhlasuje súťaž slušnosti pre FK I. a II. triedu dospelých. Bude ju
vyhodnocovať OOFZ na základe zápisov o stretnutí. Po skončení ročníka bude najslušnejšie mužstvo
I. triedy odmenené finančnou odmenou 100,- EUR, najslušnejšie mužstvo II. triedy finančnou
odmenou 50,- EUR.
Kritéria súťaže slušnosti:
a) za každú ŽK - 3 tr. body
b) za každú ČK - 5 tr. bodov
c) ak hráč v stretnutí obdrží 2ŽK - 3 + 3 tr. body
d) ak hráč v stretnutí obdrží ŽK + ČK - 3 + 5 tr. body
e) správanie sa funkcionárov a usporiadateľskej služby
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- vzorné + 5 bodov
- dobré - 2 body
- neuspokojivé - 5 bodov
f)

neúčasť na zasadnutí odborných komisií - 10 bodov

g) za inzultáciu rozhodcu bude mužstvo zo súťaže slušnosti vylúčené
h) za nenastúpenie na stretnutie bude mužstvo zo súťaže slušnosti vylúčené
i)

za neoprávnený štart hráča bude mužstvo zo súťaže slušnosti vylúčené

26. Sadzobník trestov – pokút
a) Neospravedlnená neúčasť na stretnutí:
I. trieda, dospelí, II. trieda, dospelí – 50,- EUR (výška pokuty platí aj pre neospravedlnenú účasť
v stretnutí Pohára Š - Autoservis, mimo semifinálových a finálových zápasov)
I. trieda, dorast – 25,- EUR
I. trieda, žiakov, – 17,- EUR
b) Neospravedlnená neúčasť v posledných troch kolách súťažného ročníka:
I. trieda, dospelí, II. trieda, dospelí – 100,- EUR (výška pokuty platí aj pre neospravedlnenú účasť
v semifinálovom a finálovom stretnutí Pohára Š - Autoservis)
I. trieda, dorast – 50,- EUR
I. trieda, žiaci – 34,- EUR
c) Inzultácia R, AR a DZ – min. 34,- EUR
d) Neospravedlnená neúčasť na Aktíve ŠTK – 17,- EUR
e) Neospravedlnená neúčasť na Konferencii OOFZ – 34,- EUR
f)

V prípade preukázaného neoprávneného štartu hráča na cudzí registračný preukaz – 70,- EUR
(kategória dospelých), 50,- EUR (kategória dorastu), 30,- EUR (kategória žiakov).

27. Ostatné pokyny:
a) Termíny a hracie časy stretnutí vyplývajú z vylosovania, ktoré tvorí súčasť rozpisu. ŠTK si
vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny, resp. hracie časy, a to v odôvodnených prípadoch v
súlade so zásadami, že stretnutia sa predohrávajú, resp. sa dohrávajú najneskôr do nasledujúcej
stredy.
b) Usporiadajúci FK vo všetkých súťažiach je povinný umožniť každému klubu vykonanie filmového
alebo video záznamu z celého stretnutia. Porušenie tohto ustanovenia bude riešené DK OOFZ.
c) Správy OOFZ, úradné správy a rozhodnutia odborných komisií, nominácie R a DZ, pozvánky na
pracovné aktívy, konferencie a iné dôležité oznamy budú uverejňované v týždenníkoch Dukla,
Podduklianske novinky a Spektrum.

28. Záverečné ustanovenie:
a) Tento rozpis schválila Rada OOFZ vo Svidníku na svojom zasadnutí dňa 21.07.2011.
b) Tento rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného súťažného poriadku a je záväzný pre riadiaci
zväz i FK hrajúce v okresných futbalových súťažiach. Výklad k tomuto rozpisu prislúcha OOFZ.
c) Prípadné zmeny resp. doplnky schvaľuje Rada na návrh VV a všetci účastníci sú povinní ich
rešpektovať. Zmeny v pravidlách týkajúce sa postupu a zostupu sa vyhlasujú najneskôr do
začiatku odvetnej časti.

16

Mgr. Marián Kovaľ, v. r

JUDr. Ondrej BRENDZA, v. r.

predseda ŠTK OOFZ

predseda VV OOFZ

Pavel Piršč, v. r.
sekretár OOFZ
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Termínová listina futbalových súťaží I. triedy dospelých, II. triedy dospelých, I. triedy dorastu, I.
triedy žiakov.
I. trieda dospelých
Jesenná časť

Jarná časť

1. kolo - 07.08.2011 o 16.30 hod.:

14. kolo - 06.11.2011 o 13.30 hod.:

2. kolo - 14.08.2011 o 16.30 hod.:

15. kolo - 01.04.2012 o 15.30 hod.:

3. kolo - 21.08.2011 o 16.00 hod.:

16. kolo - 08.04.2012 o 15.30 hod.:

4. kolo - 28.08.2011 o 16.00 hod.:

17. kolo - 15.04.2012 o 15.30 hod.:

5. kolo - 04.09.2011 o 15.30 hod.:

18. kolo - 22.04.2012 o 16.00 hod.:

6. kolo - 11.09.2011 o 15.30 hod.:

19. kolo - 29.04.2012 o 16.00 hod.:

7. kolo - 18.09.2011 o 15.00 hod.:

20. kolo - 06.05.2012 o 16.30 hod.:

8. kolo - 25.09.2011 o 15.00 hod.:

21. kolo - 13.05.2012 o 16.30 hod.:

9. kolo - 02.10.2011 o 14.30 hod.:

22. kolo - 20.05.2012 o 17.00 hod.:

10. kolo - 09.10.2011 o 14.30 hod.:

23. kolo - 27.05.2012 o 17.00 hod.:

11. kolo - 16.10.2011 o 14.00 hod.:

24. kolo - 03.06.2012 o 17.00 hod.:

12. kolo - 23.10.2011 o 14.00 hod.:

25. kolo - 10.06.2012 o 17.00 hod.:

13. kolo - 30.10.2011 o 14.00 hod.:

26. kolo - 17.06.2012 o 17.00 hod.:

II. trieda dospelí
Jesenná časť

Jarná časť

1. kolo - 07.08.2011 o 16.30 hod.:

8. kolo - 06.05.2012 o 16.30 hod.:

2. kolo - 14.08.2011 o 16.30 hod.:

9. kolo - 13.05.2012 o 16.30 hod.:

3. kolo - 21.08.2011 o 16.00 hod.:

10. kolo - 20.05.2012 o 17.00 hod.:

4. kolo - 28.08.2011 o 16.00 hod.:

11. kolo - 27.05.2012 o 17.00 hod.:

5. kolo - 04.09.2011 o 15.30 hod.:

12. kolo - 03.06.2012 o 17.00 hod.:

6. kolo - 11.09.2011 o 15.30 hod.:

13. kolo - 10.06.2012 o 17.00 hod.:

7. kolo - 18.09.2011 o 15.00 hod.:

14. kolo - 17.06.2012 o 17.00 hod.:

I. trieda dorast
Jesenná časť

Jarná časť

1. kolo - 11.09.2011 o 13.15 hod.:

7. kolo - 13.05.2012 o 14.15 hod.:

2. kolo - 18.09.2011 o 12.45 hod.:

8. kolo - 20.05.2012 o 14.45 hod.:

3. kolo - 25.09.2011 o 12.45 hod.:

9. kolo - 27.05.2012 o 14.45 hod.:

4. kolo - 02.10.2011 o 12.15 hod.:

10. kolo - 03.06.2012 o 14.45 hod.:
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5. kolo - 09.10.2011 o 12.15 hod.:

11. kolo - 10.06.2012 o 14.45 hod.:

6. kolo - 16.10.2011 o 11.45 hod.:

12. kolo - 17.06.2012 o 14.45 hod.:

I. trieda žiakov
Jesenná časť

Jarná časť

1. kolo – 10.09.2011 o 10.00 hod.:

9. kolo – 05.05.2012 o 10.00 hod.:

2. kolo – 17.09.2011 o 10.00 hod.:

10. kolo – 12.05.2012 o 10.00 hod.:

3. kolo – 24.09.2011 o 10.00 hod.:

11. kolo – 19.05.2012 o 10.00 hod.:

4. kolo – 01.10.2011 o 10.00 hod.:

12. kolo – 26.05.2012 o 10.00 hod.:

5. kolo – 08.10.2011 o 10.00 hod.:

13. kolo – 02.06.2012 o 10.00 hod.:

6. kolo – 15.10.2011 o 10.00 hod.:

14. kolo – 09.06.2012 o 10.00 hod.:

7. kolo – 22.10.2011 o 10.00 hod.:

15. kolo – 16.06.2012 o 10.00 hod.:

8. kolo – 29.10.2011 o 10.00 hod.:

Rozlosovanie I. triedy dospelých súťažného ročníka 2011/2012
Účastníci súťaže a losovacie čísla:
1. TJ Topľan Lúčka
2. TJ Družstevník Okrúhle
3. ŠK Chotča
4. TJ V. Mirošov
5. FC Olymp Gribov
6. FK Tisinec
7. voľno

8. Sokol Sitníky
9. Družstevník Kuková
10. Družstevník Lomné
11. ŠK Slavstav Mestisko
12. OŠK Miňovce
13. FK Stročín
14. ŠK Duplín

1. kolo - 07.08.2011 o 16.30 hod.:

14. kolo - 06.11.2011 o 13.30 hod.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Lúčka - Duplín
Okrúhle - Stročín
Chotča - Miňovce
V. Mirošov - Mestisko
Gribov - Lomné
Tisinec - Kuková
voľno - Sitníky

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Duplín - Lúčka
Stročín - Okrúhle
Miňovce - Chotča
Mestisko - V. Mirošov
Lomné - Gribov
Kuková - Tisinec
Sitníky - voľno

2. kolo - 14.08.2011 o 16.30 hod.:

15. kolo - 01.04.2012 o 15.30 hod.:

8.
9.
10.
11.
12.
13.

99.
100.
101.
102.
103.
104.

Duplín - Sitníky
Kuková - voľno
Mestisko - Gribov
Lomné - Tisinec
Miňovce - V. Mirošov
Stročín - Chotča

Sitníky - Duplín
voľno - Kuková
Gribov - Mestisko
Tisinec - Lomné
V. Mirošov - Miňovce
Chotča - Stročín
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14.

Lúčka - Okrúhle

105.

Okrúhle – Lúčka

3. kolo - 21.08.2011 o 16.00 hod.:

16. kolo - 08.04.2012 o 15.30 hod.:

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Sitníky - Kuková
Chotča - Lúčka
Okrúhle - Duplín
Tisinec - Mestisko
Gribov - Miňovce
voľno - Lomné
V. Mirošov - Stročín

Kuková - Sitníky
Lúčka - Chotča
Duplín - Okrúhle
Mestisko - Tisinec
Miňovce - Gribov
Lomné - voľno
Stročín - V. Mirošov

4. kolo - 28.08.2011 o 16.00 hod.:

17. kolo - 15.04.2012 o 15.30 hod.:

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Duplín - Kuková
Mestisko - voľno
Lomné - Sitníky
Stročín - Gribov
Miňovce - Tisinec
Lúčka - V. Mirošov
Okrúhle - Chotča

Kuková - Duplín
voľno- Mestisko
Sitníky - Lomné
Gribov - Stročín
Tisinec - Miňovce
V. Mirošov - Lúčka
Chotča - Okrúhle

5. kolo - 04.09.2011 o 15.30 hod.:

18. kolo - 22.04.2012 o 16.00 hod.:

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Chotča - Duplín
voľno - Miňovce
Tisinec - Stročín
Gribov - Lúčka
Sitníky - Mestisko
V. Mirošov - Okrúhle
Kuková - Lomné

Duplín - Chotča
Miňovce - voľno
Stročín - Tisinec
Lúčka - Gribov
Mestisko - Sitníky
Okrúhle - V. Mirošov
Lomné - Kuková

6. kolo - 11.09.2011 o 15.30 hod.:

19. kolo - 29.04.2012 o 16.00 hod.:

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Stročín - voľno
Duplín - Lomné
Chotča - V. Mirošov
Okrúhle - Gribov
Lúčka - Tisinec
Miňovce - Sitníky
Mestisko - Kuková

voľno- Stročín
Lomné - Duplín
V. Mirošov - Chotča
Gribov - Okrúhle
Tisinec - Lúčka
Sitníky - Miňovce
Kuková – Mestisko

7. kolo - 18.09.2011 o 15.00 hod.:

20. kolo - 06.05.2012 o 16.30 hod.:

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

Sitníky - Stročín
Tisinec - Okrúhle
Gribov - Chotča
voľno - Lúčka
V. Mirošov - Duplín
Kuková - Miňovce
Lomné - Mestisko

Stročín - Sitníky
Okrúhle - Tisinec
Chotča - Gribov
Lúčka - voľno
Duplín - V. Mirošov
Miňovce - Kuková
Mestisko - Lomné

8. kolo - 25.09.2011 o 15.00 hod.:

21. kolo - 13.05.2012 o 16.30 hod.:

50.
51.
52.
53.

141.
142.
143.
144.
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Stročín - Kuková
Okrúhle - voľno
Miňovce - Lomné
Lúčka - Sitníky

Kuková - Stročín
voľno - Okrúhle
Lomné - Miňovce
Sitníky - Lúčka

54.
55.
56.

Chotča - Tisinec
Duplín - Mestisko
V. Mirošov - Gribov

145.
146.
147.

Tisinec - Chotča
Mestisko - Duplín
Gribov - V. Mirošov

9. kolo - 02.10.2011 o 14.30 hod.:

22. kolo - 20.05.2012 o 17.00 hod.:

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

Tisinec - V. Mirošov
Gribov - Duplín
voľno - Chotča
Sitníky - Okrúhle
Kuková - Lúčka
Mestisko - Miňovce
Lomné - Stročín

V. Mirošov - Tisinec
Duplín - Gribov
Chotča - voľno
Okrúhle - Sitníky
Lúčka - Kuková
Miňovce - Mestisko
Stročín - Lomné

10. kolo - 09.10.2011 o 14.30 hod.:

23. kolo - 27.05.2012 o 17.00 hod.:

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

Stročín - Mestisko
Lúčka - Lomné
Chotča - Sitníky
Duplín - Miňovce
V. Mirošov - voľno
Okrúhle - Kuková
Gribov - Tisinec

Mestisko - Stročín
Lomné - Lúčka
Sitníky - Chotča
Miňovce - Duplín
voľno - V. Mirošov
Kuková - Okrúhle
Tisinec - Gribov

11. kolo - 16.10.2011 o 14.00 hod.:

24. kolo - 03.06.2012 o 17.00 hod.:

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Kuková - Chotča
Tisinec - Duplín
Sitníky - V. Mirošov
voľno - Gribov
Mestisko - Lúčka
Lomné - Okrúhle
Miňovce - Stročín

Chotča - Kuková
Duplín - Tisinec
V. Mirošov - Sitníky
Gribov - voľno
Lúčka - Mestisko
Okrúhle - Lomné
Stročín - Miňovce

12. kolo - 23.10.2011 o 14.00 hod.:

25. kolo - 10.06.2012 o 17.00 hod.:

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

Duplín - Stročín
Lúčka - Miňovce
Chotča - Lomné
Tisinec - voľno
Okrúhle - Mestisko
V. Mirošov - Kuková
Gribov - Sitníky

Stročín - Duplín
Miňovce - Lúčka
Lomné - Chotča
voľno - Tisinec
Mestisko - Okrúhle
Kuková - V. Mirošov
Sitníky - Gribov

13. kolo - 30.10.2011 o 14.00 hod.:

26. kolo - 17.06.2012 o 17.00 hod.:

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

Mestisko - Chotča
Stročín - Lúčka
Sitníky - Tisinec
Miňovce - Okrúhle
Lomné – V. Mirošov
voľno- Duplín
Kuková - Gribov

Chotča - Mestisko
Lúčka - Stročín
Tisinec - Sitníky
Okrúhle - Miňovce
V. Mirošov - Lomné
Duplín - voľno
Gribov – Kuková
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Rozlosovanie II. triedy dospelých súťažného ročníka 2011/2012
Účastníci súťaže a losovacie čísla:
1. ŠK Orlík V. Orlík
2. TJ Hviezda Baňa
3. Družstevník Kružlová
4. TJ ŠM Havaj

5. Radomka Radoma
6. Družstevník Ladomirová
7 FK Rovné
8. FK Bukovce

1. kolo - 07.08.2011 o 16.30 hod.:

8. kolo - 06.05.2012 o 16.30 hod.:

1.
2.
3.
4.

V. Orlík - Bukovce
Kružľová - Ladomirová
Baňa - Rovné
Havaj - Radoma

2. kolo - 14.08.2011 o 16.30 hod.:
5.
6.
7.
8.

V. Orlík - Baňa
Ladomirová - Havaj
Bukovce - Radoma
Rovné - Kružlová

29.
30.
31.
32.

Bukovce - V. Orlík
Ladomirová - Kružľová
Rovné - Baňa
Radoma - Havaj

9. kolo - 13.05.2012 o 16.30 hod.:
33.
34.
35.
36.

Baňa - V. Orlík
Havaj - Ladomirová
Radoma - Bukovce
Kružlová - Rovné

3. kolo - 21.08.2011 o 16.00 hod.:

10. kolo - 20.05.2012 o 17.00 hod.:

9.
10.
11.
12.

37.
38.
39.
40.

Kružlová - V. Orlík
Baňa - Bukovce
Radoma - Ladomirová
Havaj - Rovné

V. Orlík - Kružlová
Bukovce - Baňa
Ladomirová - Radoma
Rovné - Havaj

4. kolo - 28.08.2011 o 16.00 hod.:

11. kolo - 27.05.2012 o 17.00 hod.:

13.
14.
15.
16.

41.
42.
43.
44.

Bukovce - Ladomirová
Rovné - Radoma
Baňa - Kružlová
V. Orlík - Havaj

Ladomirová - Bukovce
Radoma - Rovné
Kružlová - Baňa
Havaj - V. Orlík

5. kolo - 04.09.2011 o 15.30 hod.:

12. kolo - 03.06.2012 o 17.00 hod.:

17.
18.
19.
20.

45.
46.
47.
48.

22

Havaj - Baňa
Kružlová - Bukovce
Ladomirová - Rovné
Radoma - V. Orlík

Baňa - Havaj
Bukovce - Kružlová
Rovné - Ladomirová
V. Orlík - Radoma

6. kolo - 11.09.2011 o 15.30 hod.:

13. kolo - 10.06.2012 o 17.00 hod.:

21.
22.
23.
24.

49.
50.
51.
52.

Bukovce - Rovné
Kružlová - Havaj
V. Orlík - Ladomirová
Baňa - Radoma

Rovné - Bukovce
Havaj - Kružlová
Ladomirová - V. Orlík
Radoma - Baňa

7. kolo - 18.09.2011 o 15.00 hod.:

14. kolo - 17.06.2012 o 17.00 hod.:

25.
26.
27.
28.

53.
54.
55.
56.

Rovné - V. Orlík
Havaj - Bukovce
Radoma - Kružlová
Ladomirová - Baňa

V. Orlík - Rovné
Bukovce - Havaj
Kružlová - Radoma
Baňa - Ladomirová

Rozlosovanie I. triedy dorastu súťažného ročníka 2011/2012
Účastníci súťaže:
1. TJ Topľan Kalnište
2. Sokol Sitníky
3. Družstevník Breznica
4. FC Olymp Gribov

Schválené výnimky ÚHČ:
Kalnište – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ dospelých

1. kolo – 11.09.2011 o 13.15 hod.:
1.
2.

Breznica - Sitníky
Kalnište - Gribov (10.09. o 15:30 hod.)

2. kolo - 18.09.2011 o 12.45 hod.:
3.
4.

Sitníky - Breznica
Gribov - Kalnište

3. kolo – 25.09.2011 o 12.45 hod.:
5.
6.

Kalnište - Sitníky (24.09. o 15:00 hod.)
Breznica - Gribov

4. kolo – 02.10.2011 o 12.15 hod.:
7.
8.

Gribov- Breznica
Sitníky - Kalnište

7. kolo – 13.05.2012 o 14.15 hod.:
13.
14.

Gribov - Kalnište
Sitníky - Breznica

8. kolo – 20.05.2012 o 14.45 hod.:
15.
16.

Breznica - Sitníky
Kalnište – Gribov (19.05.o17.00 hod.)

9. kolo – 27.05.2012 o 14.45 hod.:
17.
18.

Breznica - Gribov
Sitníky - Kalnište

10. kolo – 03.06.2012 o 14.45 hod.:
19.
20.

Kalnište – Breznica (02.06. o 17.00 hod.)
Gribov - Sitníky

5. kolo – 09.10.2011 o 12.15 hod.:

11. kolo – 10.06.2012 o 14.45 hod.:

9.
10.

21.
22.

Gribov – Sitníky (23.10. o 11:45 hod.)
Kalnište - Breznica (08.10. o 14:30 hod.)

Breznica - Kalnište
Sitníky - Gribov

6. kolo – 16.10.2011 o 11.45 hod.:

12. kolo – 17.06.2012 o 14.45 hod.:

11.

23.

Breznica - Kalnište

Kalnište – Sitníky (16.06. o 17.00 hod.)
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12.

Sitníky - Gribov

24.

Gribov - Breznica

Rozlosovanie I. triedy žiakov 2011/2012
Účastníci súťaže a losovacie čísla:
SKUPINA A:
1.Topľan Lúčka

SKUPINA B:
1.Drustav-SK Hrabovčík

SKUPINA C:
1.ŠK Chotča

2.TJ Družstevník Okrúhle

2.ŠK Slavstav Mestisko

2.FK Tisinec

3.Družstevník Kuková

3.FK Stročín

3.OŠK N. Olšava

4.Topľan Kalnište

4.TJ V. Mirošov

4.OŠK Miňovce

5.Družstevník Lomné

5.ŠK Duplín

5.Družst. Breznica

Výnimka z ÚHČ v domácich stretnutiach:
Kalnište – sobota 1:45 hod. pred stretnutím dorastu
Hrabovčík – sobota 13:00 hod.

Žiaci – skupina A
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1. kolo – 10.09.2011 o 10.00 hod.:
1.
2.

Kalnište – Lomné (o 13.45 hod.)
Kuková - Okrúhle
Lúčka voľno

2. kolo - 17.09.2011 o 10.00 hod.:
3.
4.

Okrúhle - Kalnište
Lomné - Lúčka
Kuková voľno

3. kolo – 24.09.2011 o 10.00 hod.:
5.
6.

Kalnište - Kuková (o 13.15 hod.)
Lúčka - Okrúhle
Lomné voľno

4. kolo – 01.10.2011 o 10.00 hod.:
7.
8.

Lúčka - Kalnište
Lomné - Kuková
Okrúhle voľno

9. kolo – 05.05.2012 o 10.00 hod.:
17.
18.

Kuková - Lúčka
Okrúhle - Lomné
Kalnište voľno

10. kolo – 12.05.2012 o 10.00 hod.:
19.
20.

Kuková - Kalnište
Okrúhle - Lúčka
Lomné voľno

11. kolo – 19.05.2012 o 10.00 hod.:
21.
22.

Kalnište - Okrúhle (o 15.15 hod.)
Lúčka - Lomné
Kuková voľno

12. kolo – 26.05.2012 o 10.00 hod.:
23.
24.

Okrúhle - Kalnište
Lomné - Lúčka
Kuková voľno

5. kolo – 08.10.2011 o 10.00 hod.:

13. kolo – 02.06.2012 o 10.00 hod.:

9.
10.

25.
26.

Kalnište - Lúčka (o 12.45 hod.)
Kuková - Lomné
Okrúhle voľno

Kalnište - Lomné (o 15.15 hod.)
Kuková - Okrúhle
Lúčka voľno

6. kolo – 15.10.2011 o 10.00 hod.:

14. kolo – 09.06.2012 o 10.00 hod.:

11.
12.

27.
28.

Lomné - Kalnište
Okrúhle - Kuková
Lúčka voľno

Lomné - Kuková
Lúčka - Kalnište
Okrúhle voľno

7. kolo – 22.10.2011 o 10.00 hod.:

15. kolo – 16.06.2012 o 10.00 hod.:

13.
14.

29.
30.

Kuková - Lúčka
Okrúhle - Lomné
Kalnište voľno

Lúčka - Okrúhle
Kalnište - Kuková (o 15.15 hod.)
Lomné voľno

8. kolo – 29.10.2011 o 10.00 hod.:
15.
16.

Lúčka - Kuková
Lomné - Okrúhle
Kalnište voľno
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Žiaci – skupina B
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1. kolo – 10.09.2011 o 10.00 hod.:
1.
2.

Mestisko - Stročín
V. Mirošov - Duplín
Hrabovčík voľno

2. kolo - 17.09.2011 o 10.00 hod.:
3.
4.

Stročín - V. Mirošov
Hrabovčík - Mestisko (o 13.00 hod.)
Duplín voľno

3. kolo – 24.09.2011 o 10.00 hod.:
5.
6.

V. Mirošov - Hrabovčík
Duplín - Stročín
Mestisko voľno

4. kolo – 01.10.2011 o 10.00 hod.:
7.
8.

Hrabovčík - Duplín (o 13.00 hod.)
Mestisko - V. Mirošov
Stročín voľno

9. kolo – 05.05.2012 o 10.00 hod.:
17.
18.

Duplín - Hrabovčík
V. Mirošov - Mestisko
Stročín voľno

10. kolo – 12.05.2012 o 10.00 hod.:
19.
20.

Mestisko - Duplín
Hrabovčík - Stročín (o 13.00 hod.)
V. Mirošov voľno

11. kolo – 19.05.2012 o 10.00 hod.:
21.
22.

Mestisko - Stročín
V. Mirošov - Duplín
Hrabovčík voľno

12. kolo – 26.05.2012 o 10.00 hod.:
23.
24.

Stročín - V. Mirošov
Hrabovčík - Mestisko (o 13.00 hod.)
Duplín voľno

5. kolo – 08.10.2011 o 10.00 hod.:

13. kolo – 02.06.2012 o 10.00 hod.:

9.
10.

25.
26.

Duplín - Mestisko
Stročín - Hrabovčík
V. Mirošov voľno

V. Mirošov - Hrabovčík
Duplín - Stročín
Mestisko voľno

6. kolo – 15.10.2011 o 10.00 hod.:

14. kolo – 09.06.2012 o 10.00 hod.:

11.
12.

27.
28.

Stročín - Mestisko
Duplín – V. Mirošov
Hrabovčík voľno

Hrabovčík - Duplín (o 13.00 hod.)
Mestisko - V. Mirošov
Stročín voľno

7. kolo – 22.10.2011 o 10.00 hod.:

15. kolo – 16.06.2012 o 10.00 hod.:

13.
14.

29.
30.

V. Mirošov - Stročín
Mestisko - Hrabovčík
Duplín voľno

Duplín - Mestisko
Stročín - Hrabovčík
V. Mirošov voľno

8. kolo – 29.10.2011 o 10.00 hod.:
15.
16.

Hrabovčík – V. Mirošov (o 13.00 hod.)
Stročín - Duplín
Mestisko voľno

Žiaci – skupina C

1. kolo – 10.09.2011 o 10.00 hod.:
1.
2.

Tisinec - Breznica
N. Olšava - Miňovce
Chotča voľno

2. kolo - 17.09.2011 o 10.00 hod.:
3.
4.

Breznica - N. Olšava
Chotča - Tisinec
Miňovce voľno

3. kolo – 24.09.2011 o 10.00 hod.:
5.
6.

N. Olšava - Chotča
Miňovce - Breznica
Tisinec voľno

4. kolo – 01.10.2011 o 10.00 hod.:
7.
8.

Chotča - Miňovce
Tisinec – N. Olšava

9. kolo – 05.05.2012 o 10.00 hod.:
17.
18.

Miňovce - Chotča
N. Olšava - Tisinec
Breznica voľno

10. kolo – 12.05.2012 o 10.00 hod.:
19.
20.

Tisinec - Miňovce
Chotča - Breznica
N. Olšava voľno

11. kolo – 19.05.2012 o 10.00 hod.:
21.
22.

Tisinec - Breznica
N. Olšava - Miňovce
Chotča voľno

12. kolo – 26.05.2012 o 10.00 hod.:
23.
24.

Breznica – N. Olšava
Chotča - Tisinec
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FINÁLE (víťazi skupín) predzápas Dňa futbalu

Vyžrebovanie Pohára Š – Autoservis 2011/2012
1. Sitníky - voľný žreb

5. Miňovce - V. Mirošov

2. Rovné - Duplín

6. Lomné - N. Olšava

3. Lúčka - Gribov

7. Stročín - Mestisko

4. Chotča - Kuková

8. Okrúhle - Tisinec
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Adresár futbalových klubov
TJ Hviezda Baňa

TJ Družstevník Breznica

A: Obec Baňa 47, 091 01 Stropkov
P: František Šlang
B:
Z:
M: 0903 374 242
T: Jozef Šlang
B:
Z:
M: 0904 239 893
IČO: 36160440

A: TJ Družstevník Breznica 81
P: Karol Brendza
Z:
M: 0903 908 830
T: Slavomír Brendza
B: 054/ 746 11 60
Z: 054/ 746 11 74
M: 0905 657 411
BS: 0104668312/0900 SLSP a. s.
IČO: 37883119

FC Olymp Gribov

Družstevník Kuková

A: Štefan Mulík, Gribov 12, 090 22 Bukovce
P: Štefan Mulík
B:
Z:
M: 0904 460 114
T: Ján Bučko
B:
M:
BS: 0104669358/0900 SLSP a. s.
IČO: 37782657

A: Andrej Vaško, 086 44 Kuková 112
P: Andrej Vaško
B:
Z:
M: 0911 497 600
T: Ing. Štefan Kožlej
B:
Z:
M: 0911 170 048
BS: 2394771754/0200
IČO: 31943233

Drustav – SK Hrabovčík

Topľan Kalnište

A: Obecný úrad Hrabovčík, 090 41 Mestisko
P: Alexander Tyč
B:
Z:
M: 0903 640 790
T: Dušan Zamborský
B:
Z:
M: 0903 741 410
BS:
IČO:

A: TJ Topľan Kalnište, 087 01 Giraltovce
P: Ján Belák
B:
Z:
M: 0905 423 929
T: František Cauner
B:
M: 0908 652 017
BS: 0451290828/0900 SLSP a. s.
IČO: 31946151

ŠK Chotča

TJ Topľan Lúčka

A: Miroslav Sakara, Vislava 48, 090 21 Chotča
P: Milan Hančák
B:
Z:
M: 0905 193 135
T: Miroslav Sakara
B:
Z:

A: TJ Topľan Lúčka, Lúčka 59, 087 01 Giraltovce
P: Pavol Gálik
B:
Z:
M: 0905 240 560
T: Mikuláš Mašlej
B:
Z:

29

M: 0908 896 713
BS: 0621129392/0900
IČO:

M: 0905 205 129
BS: 16728-522/0200
IČO: 31943101

Družstevník Ladomírová

Družstevník Kružlová

A: Obec Ladomirová, 090 03
P: Ladislav Bojčík
B:
Z:
M: 0905 820 680
T: Dušan Cina
B:
Z:
M: 0905 519 627
BS: 0104673496/0900 SLPS a. s.
IČO: 00330671

A: Adrián Gužo, Kružlová 110, 090 02
P: Adrián Gužo
B:
Z:
M: 0908 665 593
T: Milan Mihaľ
B:
Z:
M: 0908 319 038
BS: 104669198/0900
IČO: 37939751

TJ Družstevník Lomné

OŠK Nižná Olšava

A: Pavol Dovičák, Lomné 78, 090 33 Turany n/O
P: Miroslav Hospodár
B:
Z:
M: 0905 516 815
T: Pavol Dovičák
B:
Z:
M: 0903 267 621
BS: 0104668814/0900 SLSP a. s.
IČO: 37884387

A: N. Olšava 100, 090 32 Miňovce
P: Ing. Igor Madzin
B:
Z:
M: 0915 946 808
T: Igor Fedorkovič
B:
Z:
M: 0948 770 269
BS:
IČO: 42227283

ŠK Slavstav Mestisko

TJ ŠM Havaj

A: Stanislav Baka, Mestisko 113, 090 41
Mestisko
P: Stanislav Baka
B:
Z:
M: 0904 509 418
T: Erik Sadiv
B:
Z:
M: 0904 811 565
BS:
IČO:

A: Marek Darivčák, Havaj 68, 09023
P: Marek Darivčák
B:
Z:
M: 0944 161 229
T: Marek Džavoronok
B:
Z:
M: 0915 301 516
BS:
IČO:

OŠK Miňovce

Družstevník Okrúhle

A: OŠK Miňovce 61, 090 32 Miňovce
P: Pavol Kasarda
B:
Z:
M: 0905 467 390
T: Ľubomír Kapa

A: Stanislav Paľa, 090 42 Okrúhle 136
P: Stanislav Paľa
B:
Z:
M: 0905 978 130
T: Mgr. Michal Klimik
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B:
Z:
M: 0918 460 424
BS: 0540041217/0900 SLSP a. s.
IČO: 36157791

B:
Z:
M: 0905 371 752
BS:
IČO: 37882741

Družstevník Rovné

Radomka Radoma

A: Jan Viravec, 090 16 Rovné 80
P: Ján Vansa
B:
Z:
M: 0904 017 722
T: Ján Viravec
B:
Z:
M: 0905 843 146
BS:
IČO:

A: OcÚ Radoma, 090 42 Okrúhle
P: Ján Dančišin
B:
Z:
M: 0905 618 557
T: Ján Malačina
B:
Z:
M: 0911 249 888
BS: 21321 – 612/0200
IČO: 330914

Sokol Sitníky

FK Stročín

A: FO Sokol Sitníky, Vranovská 1828/54,
091 01 Stropkov
P: Alojz Nemec
B: 054/742 40 06
Z:
M: 0915 878 709
T: Pavol Ľuberda ml.
B:
Z:
M: 0905 324 398
BS: 0104668523/0900
IČO: 37786156

A: Obecný úrad Stročín 15, 090 41 p. Mestisko
P: Ján Drimák
B:
Z:
M: 054/7521158
T: Tibor Popik
B:
Z:
M: 0902 719 332
BS:
IČO:
FK Tisinec
A: Ján Prusák, Tisinec 48, 091 01 Stropkov
P: Ján Prusák
B:
Z:
M: 0905 489 615
T: Ján Michrina
B:
Z:
M: 0908 976 785
BS:
IČO:

FK Bukovce

ŠK Orlík Vyšný Orlík

A: Tomáš Blicha, Bukovce 122, 090 22
P: Tomáš Blicha
B:
Z:

A: Obec Vyšný Orlík, 090 11 V. Orlík
P: Ing. Michal Džupin
B: 054/ 752 50 81
Z:
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M: 0944 447 958
T: Peter Janočko
B:
Z:
M: 0918 077 207
BS:
IČO:

M: 0908 978 998
T: Jozef Miškiv
B:
Z: 054/75 21 200
M: 0915 301 778
BS: 25824612/0200
IČO: 00331252

TJ Vyšný Mirošov

ŠK Duplín

A: Michal Petranik, V. Mirošov 144, 090 11
P: Michal Petranik ml.
B:
Z:
M: 0907 222 135, 0917 622 418
T: Michal Petranik st.
B:
Z:
M: 0911 205 172
BS:
IČO:

A: Ing. Jozef Tirer, Duplín 166, 091 01
P: Ing. Jozef Tirer
B:
Z:
M: 0917 614 026
T: Jozef Potoma
B:
Z:
M: 0905 849 892
BS: 1858735598/0200
IČO: 37784439

Nominačná listina rozhodcov SFZ:
Ondrej Brendza, Hrnčiarska, 091 01 Stropkov; tel. 054/7428630, 054/7428452, 0905 532 659
Ličko Peter, Jarková 397/6, 091 01 Stropkov; tel. 054/7422015, 0908 485 846
Perát Anton, J. Gagarina 12, 091 01 Stropkov; tel. 0905 175 751

Nominačná listina rozhodcov VsFZ:
Bochnovič Marcel, Mlynská 700/10, 091 01 Stropkov;  tel.: 054/7428497, 0908 98 85 82
Fedeš Pavol, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník, tel.: 0915 288 089
Jancura Michal, Chotčanská 87/5, 091 01 Stropkov, tel.: 054/7424966, 0904 584 877
Homoľa Marcel, Chotčanská 87/7, 091 01 Stropkov, tel.: 0907 287 909
Sakalik Slavomír, Karpatská 838/14, 089 01 Svidník, tel.: 054/7524121, 0908 873 933
Čonka Martin, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník, tel.: 054/7520947, 0918 184 574
Goč Valér, Ul. akad. Pavlova 311/9, 091 01 Stropkov, tel.: 054/7428645, 0908 973 935
Kočiš Eduard, Hlavná 41/16, 091 01 Stropkov, tel.: 0903 246 875
Kovaľ Marián, Karpatská 838/15, 089 01 Svidník, tel.: 0907 289 340
Leferovič Ján, 8. mája 492/9, 089 01 Svidník, tel.:0904 666 986
Vasilenko Vladimír, Sov. Hrdinov 436/28, 089 01 Svidník, tel.: 0908 361 266
Brendza Daniel, Breznica 264, 091 01 Breznica, tel.: 0904890829, 0905 182 021
Maruščák Jozef, Ľ. Štúra 490/3, 091 01 Stropkov, tel.: 054/7428324, 0905 787 508
Škurla Róbert, Bardejovská, 089 01 Svidník, tel.: 0907 923 803
Ivan Patrik, Dukelská 44, Giraltovce, tel.: 0905 953 382
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Nominačná listina delegátov VsFZ:
Barvirčák Ladislav, Bokšanská 133/3, 091 01 Stropkov, tel.: 0905 973 771
Sadiv Ján, Gen.Svobodu 699/22, 089 01 Svidník, tel.: 054/7523482, 0908 998 478
Čabala Štefan, Repejov 96, tel.: 057/7398177, 0905 125 653
Vaško Jozef, Kalinčiakova 25, 085 01 Stropkov, tel.: 054/7423290, 0918 361 827
Dudáš Václav, Ľ.Štúra 462/3, 089 01 Svidník, tel.: 054/7522940, 0903 612 660
Piruch Milan, Matice Slovenskej 914/40, Stropkov;  tel.: 054/7423870, 0905 960 041
Šafranko Ján, Brusnica 115, 091 31, tel.: 054/7499062

Nominačná listina rozhodcov OOFZ:
Bodnár František, Ul. Matice slovenskej, Stropkov, tel.: 0911 667 580
Bučko Jozef, Gribov, tel.: 0910 440 489
Cupák Štefan, ČSL. armády 362/1, 089 01 Svidník, tel.: 0948 00 99 28, 0908 650 992
Darivčák Marek, Havaj 68, tel.: 0944 161 229
Dovičák Dávid, Lomné 78, tel.: 0911 733 682
Dovičák Marián, Krátka, 091 01 Stropkov, tel.: 0904 263 727
Hajduk Maroš, Stropkov, tel.: 0915 315 640
Hric Igor, Hrnčiarska 1618/40, 09101 Stropkov, tel.: 054/742 2177, 0911 860 560
Kaščák Jozef, Mestisko 67, tel.: 0915 156 339
Kočiš Tomáš, Matovce 22, tel.: 0918 361 610
Nemec Peter, Vranovská, Stropkov, tel.: 0907 120 022
Onder Jozef, Matice Slov. 56, 09101 Stropkov, tel.: 0944 532 199
Pivovarník Kamil, Bankovská ul., 0901 Stropkov, tel.: 0918 446 937
Polončák Ján, Hrnčiarska D-2, 091 01 Stropkov, tel.: 0902 354 687
Sivák Jakub, Lomné 2, tel.: 0918 758 065
Staško Slavomír, Krátka E-2, 09101 Stropkov, tel.: 0908 084 594
Suchanič Martin, Stročín 108, tel.: 0910 263 093
Šugár Jaroslav, Krátka 1653/3, 09101 Stropkov, tel.: 054/742 42 59, 0915 903 420
Vateha František, Hlavná, 091 01 Stropkov, tel.: 0902 431 061
Vitko Marián, Ľ. Štúra, Svidník, tel.: 0902 191 966

Nominačná listina delegátov OOFZ:
Burcák Ján, Mlynská 712/2, 091 01 Stropkov; tel. 054/7428358, 054/742 23 03, 0907 222 042
Buzga Jozef, 8. mája 493/12, 089 01 Svidník; tel. 0903 487 325.
Feč Ján, Budovateľská 5, 091 01 Stropkov; tel. 0907 186 839.
Fiľarský Juraj, Mlynská 700/1, Stropkov; tel. 0908 405 656.
Holub Michal, Gribov 2, 090 22 Bukovce; tel.0918 191 001, 0903 061 131.
Lipinský Michal, Stropkov; tel. 054/7181900, 0905 985 401
Mackanin Ivan, Svidnička; tel. 0915 965 258
Micheľ Michal, Hrnčiarska B/6, 091 01 Stropkov; tel. 054/ 7423227, 0907 516 576
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Novický Jaroslav, Puškinova 1155/16, 09101 Stropkov; tel. 054/7424122, 0903 895 266
Palička Jozef, Vranovská 26, Stropkov; tel. 0949 822 680.
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