ROZPIS
MAJSTROVSKÝCH FUTBALOVÝCH
SÚŤAŽÍ

2010 / 2011

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
905 01 Senica, Sadová 638 / 43
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Určené:
− FO, FK okresov Senica a Skalica
− ZsFZ
− SFZ
− Členom Rady a VV ObFZ Senica
− Členom odborných komisií ObFZ Senica
− Rozhodcom a delegátom ObFZ Senica
− ObFZ v rámci ZsFZ

R O Z P I S
majstrovských futbalových súťaží
riadených ObFZ Senica
pre súťažný ročník
2010 / 2011

Orgány ObFZ SENICA
Rada:
predseda: Jozef Rosa Ing. Sotinská 1345/25
členovia: Emil Bízek
Habánska 317
Roman Guček
P.Ves 291
Ondrej Mikuš Dr. Dr.Valacha 62
Ľubomír Pavlík Cerová 188
Peter Pobuda Ing. M.Háj 20
Stanislav Sopúch Hradište 120
Jozef Šrámek
Oreské 16
Ivan Tobiáš
S.Jurkoviča 1204/28

0905 01 Senica
908 77 Borský Mikuláš
908 44 Petrova Ves
909 01 Skalica
906 33 Cerová
908 65 Mokrý Háj
906 12 Hradište
908 63 Oreské
905 01 Senica

0905 706 978
0905 315 943
0905 991 032
0915 572 252
0918 887 242
0905 328 404
0907 079 240
0905 441 373
0918 477 821

Členovia Rady ZsFZ:
Ing. Jozef Rosa
Dušan Mikušovič
Zástupcovia vo vyšších orgánoch :
Anton Medovič
člen VV ZsFZ, člen EK SFZ
Miroslav Maca
predseda ŠTK SFZ

Výkonný výbor ObFZ Senica:
predseda:
Jozef Rosa Ing.
podpredseda: Miroslav Guček Ing.
členovia :
Lukáš Juráň
Anton Medovič
Jozef Mikula
Dušan Mikušovič
Pavel Šulla

Sotinská 1345/25
Družstevná 335
Cerová 159
Jánošíkova 740
Vlčkovany 85
J. Mudrocha 1352/2
Nám.Oslobod. 4/14

905 01 Senica
908 63 Radošovce
906 33 Cerová
906 32 Jablonica
908 62 Dubovce
905 01 Senica
905 01 Senica

0905 706 978
0902 678 449
0902 271 272
0905 915 809
0905 655 410
0905 236 914
0905 483 380
0905 723 251

Sekretár:
Predseda
Rev.kom.

Miroslav Maca

SNP 26

909 01 Skalica

Marián Kocák

P.Močidlany 43

908 61 Pop.Močidlany 0911 400 261

Tlač.zást.

Jozef Komorný

J. Mudrocha 1355/33 905 01 Senica

Predsedovia odbor.komisií:
ŠTK

Dušan Koníček

0918 812 940

DK

Peter Samek

0915 595 490

KR

Radovan Valla

0905 471 467

TMK

Štefan Gálik

0905 569 363

KMaŠF

Dušan Manďák

0903 423 082

MaK

Miroslav Maca

0902 937 048

Pošta :

Oblastný futbalový zväz
názov, resp.skratka príslušnej komisie
Sadová 638 / 43
905 01 Senica

0908 115 150

Sídlo:
Telefón/fax
Mobil
Internet
E – mail

Oblastný futbalový zväz
Sadová 638/43
905 01 Senica
034 651 2163
0905 723 251
www.obfzsenica.sk
sekretar@obfzsenica.sk

Bankové spojenie
Číslo účtu

VUB Senica a.s.
2755785159 / 0200

IČO
DIČ

37 851 080
2021859554

Variabilné symboly

štartovné do súťaže
odmeny rozhodcom

315 021
315 333

Adresa Západoslovenského futbalového zväzu:

Telefón
Fax
Vedúci sekretár
Bankové spojenie
IČO
DIČ
e. mail
internet

ZsFZ
Rázusova ul. č.23
949 01 N i t r a
037 652 3402
037 655 4816
0911 265 687
VÚB - číslo účtu 19333112/ 0200
17321794
2021500723
zsfz@nextra.sk
www.zsfz.sk

Variabilný symbol

matrika ZsFZ 231173

Adresa Slovenského futbalového zväzu:
SFZ
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefón
Matrika:
Sekretariát
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH
Internetová stránka
e- mail:

02 49249 156 fax: 02 49249 577
49249 151
595
ČSOB Bratislava, Lehotského 3
2621273/7500
00687308
2020898913
SK 2020898913
www.futbalsfz.sk
office@futbalsfz.sk

Variabilný symbol
matrika SFZ

registrácia, prestupy 231
zahraničné prestupy 232

DK 315 011
ŠTK 315 013

Matrika 315 012

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. RIADENIE SÚŤAŽÍ
Oblastný futbalový zväz riadi prostredníctvom svojich odborných komisií tieto súťaže:
Kategória žiaci:
Majstrovstvá oblasti
– 13 družstiev
II. trieda
– 13 družstiev
Prípravky
– 12 družstiev
Kategória dorast:
Majstrovstvá oblasti
– 14 družstiev
II. trieda
– 9 družstiev
Kategória dospelí:
Majstrovstvá oblasti
– 16 družstiev
II. trieda
– 14 družstiev
III.. trieda
– 12 družstiev
2. USPORIADATEĽ
a) Usporiadateľom jednotlivých stretnutí sú oddiely, kluby uvedené vo vyžrebovaní na prvom mieste.
V jarnej časti súťaže sa stretnutia hrajú v opačnom poradí.
b) Usporiadateľ spolu s hosťujúcim družstvom sú povinní 15 minút pred začiatkom stretnutia odovzdať hlavnému
rozhodcovi stretnutia úplne, počítačom,alebo písacím strojom vypísaný zápis o stretnutí.
V zápise o stretnutí sa z RP hráča píše iba prvých 6 číslic rodného čísla. Hlavný usporiadateľ je povinný pred
začiatkom stretnutia odovzdať hlavnému rozhodcovi zoznam členov usporiadateľskej služby s uvedením mena,
priezviska a čísla usporiadateľa. Zoznam členov usporiadateľskej služby bude priložený k zápisu o stretnutí u tých
oddielov,ktorým DK ObFZ nariadi zvýšený počet usporiadateľov.
c) Usporiadateľ stretnutia je povinný umožniť rozhodcovi, asistentovi 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 areáli štadióna,
hlavný usporiadateľ 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. Ak delegované osoby nenahlásia
dopravný prostriedok usporiadateľovi, oddiel nebude zodpovedný za vzniknutú škodu.
3. MIESTO STRETNUTIA
a) Stretnutia sa hrajú na ŠTK ObFZ ( ZsFZ, SFZ ) schválených hracích plochách družstiev uvedených vo vyžrebovaní
na prvom mieste. O schválení hracej plochy musí byť vyhotovený protokol o spôsobilosti hracej plochy.
b) Oddiel, klub, ktorý má viac hracích plôch je povinný oznámiť ŠTK, ktorá plocha bude hlavná.
Ak chce používať náhradnú hraciu plochu musí požiadať ŠTK o jej schválenie, pokiaľ nebola schválená ŠTK ZsFZ
alebo SFZ.
c) Družstvá, ktoré sú zaradené do súťaží ObFZ sú povinné odohrať stretnutia vyžrebované doma na území ObFZ
Senica, nie na území iného ObFZ.
d) Posledné 3 kolá jesennej časti a prvé 3 kola jarnej časti súťaže sa povoľujú odohrať, v prípade nepriaznivého
počasia, na schválených náhradných hracích plochách.
e) Výkonný výbor ObFZ rozhodol, že všetky stretnutia žiakov sa musia odohrať na hlavnej trávnatej hracej ploche.
4. TERMÍNOVÁ LISTINA, HRACIE DNI A HRACIE ČASY
a) Termínová listina je súčasťou Rozpisu súťaží a termíny v nej uvedené sú záväzné pre všetky FO,FK riadené ObFZ.
b) Hracím dňom žiakov je SOBOTA, resp. deň stanovený termínovou listinou vo vyžrebovaní. Hracím dňom dorastu a
dospelých je NEDEĽA, resp. deň stanovený termínovou listinou vo vyžrebovaní. Schválené výnimky hracích dní budú
oznámené v Úradnej správe ŠTK.
c) Začiatky stretnutí žiakov sú v Rozpise súťaží – Hracie časy.
d) Stretnutia dorastu sa hrajú 2 hodiny a 30 minút pred ÚHČ dospelých. FK ktoré majú len jednu kabínu pre hosťujúce
mužstvo, predzápasy sa budú hrať 3 hod. pred ÚHČ dospelých..
e) Začiatky stretnutí dospelých sú v RS – Hracie časy pre príslušný súťažný ročník. Oddiely, kluby, ktoré nemajú
rozhodcu v oblastných futbalových súťažiach hrajú mimo ÚHČ.
f)Začiatky stretnutí vo všetkých kategóriách sú stanovené ŠTK a schválené Výkonným výborom a Radou ObFZ.
g) Zmeny ( začiatok, termínu , poradie a miesto stretnutia ) možno zmeniť len so súhlasom ŠTK ObFZ.
Svojvoľné preloženie termínu a času stretnutia má športovo-technické dôsledky v zmysle SP čl.100 odst.a .

h) Domáci oddiel, klub, ktorý písomne požiada ŠTK o zmenu hracieho dňa alebo hracieho času stretnutia najneskôr 21
dní pred jeho konaním, nepotrebuje súhlas hosťujúceho oddielu, klubu. Neplatí pre zmenu poradia stretnutia, žiadosť
musí byť doložená vzájomnou dohodou oddielov, klubov. V prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa na pracovný deň je
bezpodmienečne potrebný súhlas hosťujúceho oddielu, klubu. Žiadosť o zmenu hracieho dňa, termínu stretnutia
predložená v kratšej lehote ako 21 dní musí byť doložená vzájomnou dohodou oddielov, klubov. Dohodu predloženú v
kratšom čase ako 10 dní pred riadnym termínom stretnutia ŠTK prerokuje za zvýšený poplatok 10,-€ . Prerokovanie
každej žiadosti je podmienené doložením dokladu o zaplatení rokovacieho poplatku.
i) V prípade neuskutočnenia alebo neodohratia stretnutia pre nepriaznivé poveternostné podmienky, nespôsobilú
hraciu plochu je povinnosťou FO,FK dohodnúť sa na novom termíne stretnutia, ktoré sa musí odohrať v zmysle SP, čl.
59 najneskôr do 14 dní a túto dohodu uviesť v zápise o stretnutí. V prípade, že sa FO,FK nedohodnú na termíne
stretnutia, ŠTK určí nový termín.
j) Kontakt na funkcionárov komisií ObFZ:
V prípade, že sa vplyvom poveternostných podmienok stane hracia plocha nespôsobilá, môže usporiadajúci oddiel, klub
požiadať o odvolanie stretnutia za týchto podmienok:
- oznámi predsedovi ŠTK ( tel.0918 812 940),alebo tajomníkovi ŠTK (0907 495 406)nespôsobilosť hracej plochy, po
ich súhlase oznámi túto skutočnosť súperovi
- požiada obsadzovacieho referenta dospelých a dorastu ( tel. 0948 041 610 ) o odvolanie rozhodcov
- pri stretnutí žiakov oznámi túto skutočnosť obsadzovaciemu referentovi (tel. 0915 589 569 )
- zaslať na ŠTK do 48 hod. písomné zdôvodnenie neodohratého stretnutia a náhradný termín, na ktorom sa obe družstvá
dohodli - stretnutie sa musí odohrať najneskôr do 14 dní.
k) ŠTK v zmysle SP, čl. 58, bod 3 si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo na zmeny hracieho dňa, hracieho
času. Výnimky z hracieho dňa, času povoľuje ŠTK v takých stretnutiach, ktoré nemajú vplyv na postup, zostup.
l) V posledných piatich kolách ŠTK nepovolí žiadne zmeny termínov z dôvodu výjazdu do zahraničia, z dôvodu účasti
na turnaji bez predchádzajúceho predohratia príslušných majstrovských stretnutí.
m) Posledné 3 kolá v kategórii dorastu, dospelých sa musia odohrať v jednotnom termíne a v rovnakom úradnom
hracom čase dorastu, dospelých. Výnimky z hracieho dňa, času povoľuje ŠTK v takých stretnutiach, ktoré nemajú vplyv
na postup, zostup.
FO,FK, ktoré hrajú domáce stretnutia v inom termíne a mimo ÚHČ, ich hrací termín a čas sa nemení, pokiaľ ŠTK
neurobí zmenu z dôvodu uvedenom v RS. A.Všeob. ust. bod 4, písm. l) Stretnutia žiakov sa odohrajú v takom hracom
čase, ktorý bol schválený pred začiatkom jarnej časti súťaží, prípadne výnimky, ktoré ŠTK schválila v priebehu jarnej
časti súťaží.
n) Výnimky z hracieho dňa, času oddielom, klubom, ktorý bol určený mimo ÚHČ, schvaľuje výkonný výbor ObFZ,
ktorý zasadá jedenkrát mesačne. Výnimky z hracích dní a časov platia samostatne pre jesennú časť, pred jarnou
časťou súťaže musí oddiel, klub požiadať o výnimku znovu.

TERMÍNOVÁ LISTINA - jesenná časť 2010/2011
Dátum
31.07.2010 so
01.08.2010
07.08.2010 so
08.08.2010
14.08.2010 so
15.08.2010
21.08.2010 so
22.08.2010
28.08.2010 so
29.08.2010
01.09.2010 st
04.09.2010 so
05.09.2010
11.09.2010 so
12.09.2010
14.09.2010 ut
18.09.2010 so
19.09.2010
25.09.2010 so
26.09.2010
02.10.2010 so
03.10.2010
09.10.2010 so
10.10.2010
16.10.2010 so
17.10.2010
23.10.2010 so
24.10.2010
31.10.10
07.11.2010

MO.
dorast
dospelí

II. trieda
dorast
dospelí

III.trieda
dospelí

1.kolo

1.kolo

1.kolo

2.kolo

2.kolo

2.kolo

3.kolo

3.kolo

3.kolo

4.kolo

4.kolo

4.kolo

5.kolo

5.kolo

5.kolo

6.kolo

6.kolo

6.kolo

7.kolo

7.kolo

7.kolo

8.kolo

8.kolo

8.kolo

9.kolo

9.kolo

9.kolo

10.kolo

10.kolo

10.kolo

11.kolo

11.kolo

11.kolo

12.kolo

12.kolo

13.kolo
14.kolo
15.kolo

13.kolo

Prípravky

MO.
žiaci

1.kolo

1.kolo

1.kolo

2.kolo

2.kolo

2.kolo

3.kolo

3.kolo

3.kolo

4.kolo
5.kolo

4.kolo
5.kolo

4.kolo
5.kolo

6.kolo

6.kolo

6.kolo

13.kolo
7.kolo

13.kolo
7.kolo

13.kolo
7.kolo

8.kolo

8.kolo

8.kolo

9.kolo

9.kolo

9.kolo

10.kolo

10.kolo

10.kolo

11.kolo

11.kolo

11.kolo

12.kolo

12.kolo

12.kolo

HRACIE ČASY - jesenná časť 2010/2011
Dátum
01.08.- 15.08.10
16.08.- 31.08.10
01.09.- 15.09.10
16.09.- 30.09.10
01.10.- 15.10.10
16.10.- 31.10.10
01.11.- 15.11.10

Dorast
15.00
14.30
14.00
13.30
12.30
12.00
11.00

Dospelí
17.30
17.00
16.30
16.00
15.00
14.30
13.30

II.trieda
žiaci

MO žiaci

II. trieda žiaci

10:00

12:00

Prípravky

14:00

TERMÍNOVÁ LISTINA - jarná časť 2010/2011
Dátum
12.03.2011so
13.03.2011
19.03.11
20.03.2011
26.03.11
27.03.2011
02.04.11
03.04.2011
09.04.11
10.04.2011
16.04.11
17.04.2011
23.04.11
24.04.2011
30.04.11
01.05.2011
07.05.11
08.05.2011
14.05.11
15.05.2011
21.05.11
22.05.2011
28.05.11
29.05.2011
04.06.11
05.06.2011
11.06.11
12.06.2011
18.06.11
19.06.2011

MO
dorast
dospelí

II.trieda
dorast
dospelí

III.trieda
dospelí

Prípravky

MO
žiaci

II.trieda
žiaci

14.kolo

14.kolo

14.kolo

15.kolo

15.kolo

15.kolo

16.kolo

16.kolo

16.kolo

17.kolo

17.kolo

17.kolo

18.kolo

18.kolo

18.kolo

19.kolo

19.kolo

19.kolo

20.kolo

20.kolo

20.kolo

21.kolo

21.kolo

21.kolo

22.kolo

22.kolo

22.kolo

23.kolo

23.kolo

23.kolo

24.kolo

24.kolo

24.kolo

25.kolo

25.kolo

25.kolo

26.kolo

26.kolo

26.kolo

16.kolo
17.kolo
18.kolo

14.kolo

19.kolo

15.kolo

20.kolo

16.kolo

12.kolo

21.kolo

17.kolo

13.kolo

22.kolo

18.kolo

14.kolo

23.kolo

19.kolo

15.kolo

24.kolo

20.kolo

16.kolo

25.kolo

21.kolo

17.kolo

26.kolo

22.kolo

18.kolo

27.kolo

23.kolo

19.kolo

28.kolo

24.kolo

20.kolo

29.kolo

25.kolo

21.kolo

30.kolo

26.kolo

22.kolo

HRACIE ČASY - jarná časť 2010/2011
Dátum
01.3.- 15.3.11
16.3.- 31.3.11
01.4.- 15.4.11
16.4.- 30.4.11
01.5.- 15.5.2011
16.5.- 30.6.2011

Dorast
12.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00

Dospelí
14.30
15.00
16.00
16.30
17.00
17.30

MO žiaci

10:00

II. trieda žiaci

12:00

Od 01.04.2011 sú hracie časy dor. a dos. posunuté o 30´ nad ÚHČ.

Prípravky

14,00

5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ
Účastníci súťaží sú uvedení v prílohe,ktorá je súčasťou Rozpisu súťaží.
6. VYŽREBOVANIE SÚŤAŽÍ
Vyžrebovanie súťaží je uvedené v prílohe Rozpisu súťaží.
7. PREVINENIA ODDIELU, KLUBU, DRUŽSTVA
Všetky priestupky proti ustanoveniam SP, Rozpisu súťaží a ostatným platným futbalovým normám a nariadeniam
riadiacich orgánov budú trestané podľa povahy:
a) Poriadkovou pokutou za porušenie poriadkov, noriem, smerníc, keď sťažujú priebeh súťaže, ale nenarušujú jej
regulárnosť. DK ObFZ môže kolektívom udeliť peňažnú pokutu, s ohľadom na závažnosť priestupku, až do výšky
16.600,- € (DP, čl. 9, bod 3). Potrestaný musí uloženú pokutu uhradiť a zaslať doklad o úhrade do 15 dní odo dňa
vyrozumenia.
b) Hernými dôsledkami, t.j. vyhlásením kontumačného víťazstva za závažné porušenie noriem, smerníc, keď bola
porušená regulárnosť súťaže.
c) Disciplinárne, keď porušenie noriem, smerníc je možné kvalifikovať ako disciplinárne previnenie (SP, čl. 99, písm.
a), b).
8. HOSPODÁRSKE NÁLEŽITOSTI
a) Každý oddiel, klub je povinný pred začiatkom súťažného ročníka zaplatiť na účet ObFZ Senica nenávratný štartovný
vklad vo výške ( VS 315 021):
MO dospelí

50,00 €

MO dorast

17,00 €

MO žiaci

Bez

II.tr. dospelí

40,00 €

II.tr.dorast

17,00 €

II.žiaci

poplatkov

III.tr.dospelí

35,00 €

Prípravky

Ústrižok o zaplatení štartovného vkladu musí byť priložený k prihláške do súťaže.
Bez zaplatenia štartovného vkladu nebude žiadne družstvo zaradené do súťaže.
b) Každý oddiel, klub hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady.
c)
Ak sa stretnutie opakuje z vyššej moci, usporiadajúci FO,FK uhradí hosťujúcemu oddielu,klubu cestovné
náklady pre 17 osôb u dospelých, pre 18 osôb u dorastu a pre 20 osôb u žiakov, v súlade s platnou smernicou VUC
Trnava podľa kilometrovného najkratším možným cestným spojením. Usporiadajúci oddiel, klub je povinný urobiť
úhradu cestovných nákladov do dňa odohratia opakovaného stretnutia. Fotokópiu dokladu o úhrade je treba zaslať na
ŠTK ObFZ. V prípade neslnenia si tejto povinnosti bude oddiel, klub potrestaný poriadkovou pokutou.
d)Ak sa družstvo nedostaví na stretnutie bude mu udelená poriadková pokuta. Všetky pokuty sú splatné do 15 dní.
Oddiel, klub je povinný do daného termínu zaslať na príslušnú komisiu ObFZ ústrižok o zaplatení poplatku, pokuty pre
ObFZ a fotokópiu ústrižku o zaplatení pokuty pre príslušný oddiel, klub, v prospech ktorého bola pokuta udelená V
prípade nezaslania ústrižku o zaplatení poplatku, pokuty do daného termínu bude túto záležitosť riešiť DK ObFZ.
Oddiel, klub, ktorý nebude mať vyrovnané podlžnosti voči ObFZ, resp. ZsFZ, nebude v novom súťažnom ročníku
zaradený do súťaží. Poplatky, pokuty sú uvedené v časti B. Technické ustanovenia, bod 20, tohoto Rozpisu súťaží.

e)Odmeny a nároky rozhodcov a delegátov v súťažiach ObFZ:
Súťaž / kategória

R

AR

DZ

MO dospelí

25,00 €

20,00 €

20,00 €

II.trieda dospelí

20,00 €

15,00 €

20,00 €

III.trieda dospelí

18,00 €

13,00 €

15,00 €

Dorast- všetky triedy

11,00 €

8,00 €

10,00 €

Žiaci – všetky triedy

11,00 €

8,00 €

Odmeny vyplatené rozhodcom a delegátom sú posudzované ako príjem podľa Zákona o dani z príjmu a zdaňujú sa
sadzbou dane vo výške 19%.
Okrem uvedených odmien majú rozhodcovia a delegáti nárok na :
1)Stravné v zmysle vyhlášky MPSVaR SR o sumách stravného, ak doba od odchodu na stretnutie, stretnutie, príchod
domov bude trvať viac ako 5 hodín. - pre časové pásmo 5 až 12 hodín - 3,60 €,
Ďalšie úpravy sa riadia v súlade s opatreniami MPSVaR SR
2)Cestovné:
Delegát zväzu pri použití vlastného motorového vozidla si účtuje kilometrovné a to 0,17,-€ za 1 km, bez ohľadu na
počet osôb vo vozidle. Ostatní spolucestujúci si nemôžu účtovať cestovné náklady.
Ak rozhodca (cestujúci samostatne) použije vlastné motorové vozidlo účtuje sa náhrada cestovného vo výške
0,10 €. V prípade, že vo vlastnom motorovom vozidle cestujú minimálne dvaja rozhodcovia, pričom jeden z rozhodcov
je vodičom, môže si len vodič rozhodca účtovať kilometrovné a to 0,17 €,- za 1 km. Keď cestujú traja tak vtedy účtuje
vodič rozhodca 0,2 € / km Ostatní rozhodcovia si nemôžu účtovať cestovné náklady. Pri účtovaní treba uviesť EVČ
vozidla. Rozhodca ( cestujúci samostatne ), bez vlastného motorového vozidla účtuje si náhradu cestovného v súlade
s platnými smernicami SAD, podľa kilometrovného najkratším možným cestným spojením.
Rozhodcovia a delegáti zväzu pri použití vlastného motorového vozidla musia odovzdať na začiatku súťažného ročníka
2009-2010 fotokópiu Technického preukazu ( na sekretariát ObFZ Senica),kde sa uvádza EČ vozidla, meno majiteľa
a technické parametre.
3)Poštovné – rozhodca a delegát 1,30 €.
Smernica ObFZ SENICA
pre bezhotovostný styk
pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK (2010/2011)
Článok I.
Povinnosti ObFZ
Oblastný futbalový zväz :
a/ Stanoví výšku hrubých finančných odmien delegovaných osôb za jedno stretnutie, vo všetkých súťažiach ObFZ
b/ Výška stravného bude realizovaná v súlade s vyhláškou MPSVR SR
c/ stanoví výšku kilometrového a spôsob účtovania pre R a DZ ak si cestovné budú účtovať na základe použitia
vlastného motorového vozidla
d/ Stanoví výšku poštovného pre R a DZ,
e/ 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 účet ObFZ
v štyroch splátkach, ktoré sú v termíne 31.7.2010, 30. 9.2010, 28. 2.2011, 30. 4.2011
f/ Po skončení príslušnej časti súťažného ročníka (jeseň – jar), vvkoná zodp.pracovník ObFZ vyúčtovanie poukázaných
čiastok a v prípade preplatku bude tento do 31.12. resp. do 31. 7. príslušného roku, poukázaný príslušnému klubu.
V prípade, že poukázaná čiastka bude z pohľadu úhrad klubu nepostačujúca, je klub povinný na vyzvanie,
v stanovenom termíne, poukázať chýbajúcu čiastku na účet ObFZ.
g/ Vypracuje interný doklad „ Vyúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb“
h/ Do 15.dňa nasledujúceho mesiaca po vykonaní práce zašle delegovaným osobám finančné prostriedky na účty
uvedené v príkazných zmluvách.
i/ Zabezpečí zmluvou pracovníkov, zodpovedných za evidenciu a spracovanie výplatných listín, zasielanie finančných
prostriedkov na účty deleg.osôb a odvody príslušným daňovým úradom v zmysle platných smerníc.

Článok II.
Povinnosti FK
a/ Na základe stanovenej výšky nákladov pre jednotlivé súťaže dospelých, dorastu a žiakov si kluby vypočítajú celkovú
výšku vlastných nákladov, ktoré sú povinné uhradiť a dokladovať na ObFZ v stanovených termínoch. Kontrolu úhrad
vykoná zodpovedný pracovník ObFZ. Ak klub túto povinnosť nesplní, bude mať príslušné družstvo 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,
b/ Usporiadajúci FK pred stretnutím predloží delegovaným osobám spolu s tlačivom Zápis o stretnutí aj interný doklad
ObFZ - Vyúčtovanie 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.
Článok III
Povinnosti delegovaných osôb
a/Potvrdený originál tlačiva „Vyúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb“ odovzdajú delegované osoby
spolu so zápisom o stretnutí na sekretariát ObFZ.
Kópia vyúčtovania zostáva pre kontrolu usporiadajúcemu oddielu.
b/Nedoručenie tlačiva na sekretariát ObFZ do 3 prac.dní má za následok odstúpenie delegovanej osoby prostredníctvom
KR na DK.

Článok IV.
Termíny zálohových finančných splátok
určených na odmeny R a DZ
v súťaž.roč.2010/11
Súťaž
MO dospelí
II.trieda dospelí
III.trieda dospelí
MO dorast
II.trieda dorast
MO žiaci
II.trieda žiaci
Prípravky

31.7. 2010
350
179
138
109
73
43
43
35

30.9. 2010
350
179
138
109
73
43
43
35

28.2.2011
350
179
138
109
73
43
43
35

30.4. 2011
350
179
138
109
73
43
43
35

Spolu
1400,-€
716,-€
552,-€
436,-€
292,-€
172,-€
172,-€
140,-€

Servisné poplatky
Dospelí
Dorast
Žiaci, prípravka

31.7. 2010
12
8
4

30.9. 2010
12
8
4

28.2.2011
12
8
4

30.4. 2011
12
8
4

Spolu
48
32
16

Platba na účet : VUB Senica a.s. číslo účtu : 2755785159 / 0200
Variabilný symbol : 315 333

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. PREDPIS
a) Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku futbalu platného od 10.07.1993 a jeho doplnkov
schválených Radou SFZ dňa 16.01.2004 a tohto Rozpisu súťaží, ktorého výklad prináleží ŠTK ObFZ. Družstvá
Prípravky hrajú na šírku ihriska a podľa upravených Pravidiel futbalu. ObFZ Senica vydáva počas súťažného ročníka
Úradné správy, ktoré sú uverejňované na internete – webová stránka – www.obfzsenica.sk – v piatok po 14.00 hod.
Všetky pokyny uverejnené v ÚS sú záväzné pre všetky oddiely a kluby.
2. ŠTART HRÁČOV
Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórii. Po dovŕšení stanoveného veku prechádzajú do najbližšej vekovej kategórie
vždy k 1. januáru kalendárneho roka a to po dovŕšení:
- 14. roku veku z kategórie žiaci do kategórie dorastu
- 18. roku veku z kategórie dorast do kategórie dospelí.
a) V kategórii dospelí štartujú hráči narodení od 01.01. - 31.12.1991 a starší. Okrem svojej vekovej kategórie môže vo
vyššej vekovej kategórii štartovať:
Dorastenec v kategórii dospelí, ktorý v priebehu roka ( 01.januára. - 31.decembra.),ku dňu štartu dovŕšil 16.rok veku.
Oddiel,klub je povinný si vyžiadať od rodičov (zákonného zástupcu)písomný súhlas a súhlas príslušného
telovýchovného lekára. Tieto náležitostí je povinný pred stretnutím predložiť hlavnému rozhodcovi. Celú zodpovednosť
za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie oddiel, klub a príslušný tréner. Dorastenec môže v jednom
hracom dni nastúpiť len v jednom majstrovskom stretnutí (SP, čl. 40, bod 4).
b) V kategórii dorast štartujú hráči narodení od 01.01.1992 – 31.12.1996, ktorí ku dňu štartu dovŕšili 14. rok veku.
Žiak v oblastných súťažiach nemôže štartovať v kategórii dorast. Hráč, ktorý vlastní riadny RP oprávňujúci ho štartovať
v kategórii dorast, dospelí nemôže štartovať za žiakov.
c) V kategórii žiaci štartujú hráči:
- V skupine prípravky štartujú hráči narodení od 01.01.2000 – 31.12.2004, ktorí ku dňu štartu dovŕšili 6. rok veku.
Hráči súťaže Prípravky musia mať platné žiacke preukazy (Registrácia žiakov je povolená po dovŕšení 6. roku veku)
-V skupine starší žiaci štartujú hráči narodení od 01.01.1996 – 31.12.2000, ktorí v deň stretnutia dovŕšili 10 rokov.
- Vo FO,FK, ktoré majú len jedno družstvo žiakov, štartujú za starších žiakov aj žiaci skupiny mladší žiaci.
V chlapčenských žiackych družstvách môžu štartovať i žiačky, ak majú platný žiacky preukaz.
d) V jednom dni môže žiak štartovať len v jednom majstrovskom stretnutí.
3. PODMIENKY ŠTARTU
A) Všetci hráči musia byť riadne zaregistrovaní. Pred stretnutím sa musia rozhodcovi prostredníctvom kapitána alebo
vedúceho družstva preukázať platnými registračnými preukazmi, u žiakov žiackymi preukazmi. Platnosť RP, ŽP s
potrebnými náležitosťami stanovuje SP, čl. 34. Bez platného RP, ŽP nesmie žiadny hráč nastúpiť na stretnutie.
Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom.
Hráčom ( dospelí, dorast ) sa odporúča mať pri sebe hodnoverný platný preukaz totožnosti s fotografiou (občiansky
preukaz, pas, vodičský preukaz ). Ostatní ( preukaz poistenca). Ak hráč, voči ktorému bola podaná námietka o
oprávnenosti štartu nemôže preukázať dokladom totožnosti nesmie nastúpiť na stretnutie.
Rozhodca odoberie RP a zašle ho spolu so zápisom o stretnutí riadiacemu orgánu, ŠTK ObFZ. Štart hráčov, ktorí
nastúpili na stretnutie bez RP (celé družstvo) sa riadi ustanoveniami SP, čl. 35, bod 2, 3 , 4.
B) Pri námietke proti štartu hráča – jeho totožnosti sú rozhodca a delegát zväzu povinní postupovať podľa SP, čl. 66 –
Konfrontácia (kontrola totožnosti).
1. Kontrolu totožnosti (konfrontáciu hráčov družstiev možno vykonať na požiadanie najneskôr pred začiatkom druhého
polčasu.
2. Postup vykonania kontroly totožnosti (konfrontácie) je nasledovný:
a) Kontrolu totožnosti vykonávajú spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca poskytol všetky skontrolované RP, a to tak, že
kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a po ich kontrole preberá od
kontrolujúceho kapitána RP už skontrolovaných hráčov. V stretnutiach mládeže kontrolu totožnosti rovnakým spôsobom
vykonávajú spolu s kapitánmi aj vedúci oboch 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 skonfrontuje 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 družstva) a po stretnutí zašle RP kontrolovaného hráča spoločne so zápisom o stretnutí. Ak
rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že RP 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 (hráčov) 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, písm.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, odmietnutie konfrontácie niektorým hráčom
(družstvom) alebo neuznania totožnosti hráča rozhodcom, musí sa na najbližšie zasadnutie ŠTK dostaviť rozhodca
stretnutia, kapitáni a vedúci oboch družstiev a hráč (hráči), 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 neuvedeného v
zápise v II. 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.
C) K námietke v priebehu stretnutia uvedenej v zápise o stretnutí kapitánom družstva musí oddiel, klub zaslať
doporučenou poštou písomné námietky, ktoré musia obsahovať všetky náležitosti podľa SP, čl. 123.
D) Na majstrovské stretnutie nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami od 1 po 11, pričom 1 má brankár.
Náhradníci musia mať čísla od 12 po 18, náhradní brankári môžu mať čísla od 19 vyššie. Brankár musí mať dres farebne
jasne odlíšený od dresov ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Právo voľby má hosťujúci oddiel, klub, domáci sa musí
prispôsobiť. Tričko pod dresom hráčov nesmie obsahovať heslá alebo reklamu. Hráč, ktorý si vyzlečie svoj dres s
úmyslom odhaliť heslo alebo reklamu, bude potrestaný organizátorom súťaže. Dresy musia mať rukávy. Medzinárodný
výbor odsúhlasil zrušenie bodu, v ktorom sa povoľuje reklama len na dresoch hráčov.
E) Súčasťou výstroja vo všetkých kategóriách musia byť i chrániče holenných kostí. Rozhodcovia sú povinní vykonať
kontrolu.
F) Vo všetkých súťažiach dospelých a dorastu je domáci oddiel, klub povinný mať počas majstrovského stretnutia k
dispozícii 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca.
G) V súťažiach MO dospelých je domáci oddiel, klub povinný mať k dispozícii minimálne 4 podávačov lôpt. Pre
ostatné kategórie sa odporúča postupovať podobne.
H) Oddiely, kluby sú povinné zabudovať zábrany pre bezpečný odchod delegovaných osôb z ihriska do kabín. Na
ihriskách bez atletickej dráhy je potrebné postaviť ohradu alebo pevné zábradlie vo vzdialenosti najmenej 2 m od
postranných čiar a najmenej 4 m od bránkových čiar, aby sa zabránilo prístupu obecenstva na hraciu plochu (Pravidlá
futbalu, pravidlo I., bod 17). Rohové zástavky musia byť nad zemou vo výške 150 cm a z plastového alebo dreveného
materiálu, nie kovové.
4. STRIEDANIE HRÁČOV
a) Na striedanie hráčov musia mať oddiely, kluby všetkých súťaží zabezpečené dobre viditeľné čísla, ktoré budú
uložené pri stredovej čiare a tieto používať počas majstrovských stretnutí. 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, najmenej 15 minút pred začiatkom stretnutia.
Maximálny počet náhradníkov zapísaných v zápise o stretnutí je vo všetkých vekových kategóriách 7, okrem súťaže
prípraviek.
b) V majstrovskom stretnutí je možné striedať:
- v kategórii prípravky neobmedzený počet hráčov
- v kategórii žiakov 6 hráčov
- v kategórii dorastu 4 hráčov
- v kategórii dospelých 3 hráčov.
c) Každé ihrisko musí mať kryté striedačky uzatvorené zboku a zo zadnej strany. Pred striedačkou musí byť vyznačená
technická zóna, ktorá je ohraničená čiarami vo vzdialenosti 1 m od bokov striedačky a minimálne 1 m od postrannej
čiary hracej plochy.
5. ČAKACIA LEHOTA
Čakacia lehota pre obidve družstvá a delegovaného rozhodcu je 20 minút po určenom začiatku stretnutia a možno ju
čerpať len v opodstatnených prípadoch. Pre delegovaných asistentov rozhodcu a delegáta zväzu čakacia lehota neplatí.
Delegovaný rozhodca začne stretnutie s inými asistentmi rozhodcu.
a) Za neopodstatnené čerpanie čakacej lehoty sa považuje okrem iného aj zdržanie začiatku stretnutia oneskoreným
vyplnením zápisu o stretnutí, oneskorenou úpravou ihriska (vinou usporiadajúceho oddielu, klubu) a pod. (SP čl. 68, bod
3).
b) Keď sú po uplynutí čakacej lehoty v priestore ihriska prítomné obidve družstvá s hráčmi, ktorí mali nastúpiť na
stretnutie (podľa zápisu o stretnutí), sú povinní stretnutie odohrať, aj keď sa nedostavil delegovaný rozhodca. V tomto
prípade sa postupuje podľa SP, čl. 73.
c) Ak oznámi hosťujúce družstvo usporiadateľovi oneskorenie zapríčinené okolnosťami, ktoré nemohlo v danej chvíli
ovplyvniť (dopravná nehoda, nezjazdnosť cesty, porucha schváleného dopravného prostriedku a pod.) musí domáce

družstvo počkať na príchod hostí a stretnutie odohrať. To isté platí v prípade, keď sa hosťujúce družstvo dostaví v
priebehu čerpania čakacej lehoty. V oboch týchto prípadoch sa predlžuje čakacia lehota na 40 minút. Družstvá sú
povinné na najbližšom zasadnutí ŠTK preukázať dôvody, ktoré viedli k prekročeniu riadnej čakacej lehoty, prípadne
dôvody nenastúpenia na stretnutie a doložiť hodnoverné doklady, ktoré dosvedčia poruchu dopravného prostriedku (SP,
čl. 69, bod 1, 2, 3).
6. LEKÁRSKA KONTROLA
Hráči všetkých družstiev, kategórií musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke, ktoré je platné jeden rok. Do tohto
termínu sa počíta i deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. Za
dodržanie ustanovenia tohto článku v plnom rozsahu zodpovedajú oddiely, kluby, pričom sú povinné na vyzvanie
riadiaceho orgánu doložiť potrebnými dokladmi uvedené skutočnosti. Potvrdenie lekárskej prehliadky môže v kategórii
žiakov vystaviť pediater, v kategórii dorastu dorastový lekár, v kategórii dospelých praktický lekár.
Ak je hráč práceneschopný, nemôže nastúpiť v súťažnom stretnutí. Prípadný štart práceneschopného hráča bude riešený
Disciplinárnou komisiou.
7. ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE
a) Poriadajúci oddiel, klub vo všetkých stupňoch súťaží je povinný zabezpečiť prítomnosť lekárskej služby. Meno
lekára (zdravotníka) je potrebné uviesť v zápise o stretnutí a lekár ( zdravotník ) potvrdí svoju účasť podpisom.
Poriadajúci oddiel, klub musí mať k dispozícii nosidlá a lekárničku so základným vybavením. V prípade vážneho
zranenia hráča alebo pri podozrení vážneho zranenia, oddiely, klub sú povinné všetkými dostupnými prostriedkami
urýchlene zabezpečiť lekársku pomoc v najbližšom zdravotníckom zariadení.
b)V prípade záujmu FO,FK ,riadiaci orgán zorganizuje v zimnej prestávke školenie zdravotníkov.
c) Za poistenie hráčov všetkých vekových kategórii sú zodpovední samotní hráči.
8. SÚPISKY
Súpisky predkladajú len tie FO,FK, ktoré majú v súťažiach príslušnej kategórie viac ako jedno družstvo.
(SP č.37-42)
Súpisky sa vyhotovujú zvlášť pre jesennú a zvlášť pre jarnú časť súťaží, pričom na súpiske pre jarnú časť príslušného
súťažného ročníka musia byť uvedení hráči, ktorí v jesennej časti súťažného ročníka odohrali 10 a viac stretnutí za „A“
družstvo, pokiaľ neprestúpili do iného klubu (SP, čl. 37, bod 4).
Súpisku vyplní oddiel, klub čitateľne, písacím strojom, a uvedie do nej tieto údaje:
- presný názov TJ, klubu,
- mená a priezviská všetkých hráčov,
- ich rodné čísla ( bez čísla za „lomítkom“ ),
- meno, priezvisko a adresu bydliska trénera, asistenta a vedúceho družstva,
- potvrdenie o vykonaní lekárskych prehliadok.
Nepredloženie súpisky v stanovenom termíne pred začiatkom príslušnej časti súťaže má za následok disciplinárne
konanie ( SP, čl. 39, bod 1,2).
a) Oddiely, kluby, ktoré majú v súťažiach viac než jedno družstvo v jednej kategórii, predložia riadiacemu orgánu v
určenom termíne súpisku na predpísanom tlačive, kde uvedú najmenej 13 hráčov, včítane brankára.
b) Oddiely, kluby, ktoré majú v rôznych stupňoch súťaží dve družstvá, predložia riadiacemu orgánu len súpisku „A“
družstva.
c) Oddiely, kluby, ktoré majú v súťažiach dve družstvá a obe v rovnakej súťaži v rôznych skupinách (čl. 27, písm. c),
predložia riadiacemu orgánu súpisky oboch družstiev, na ktorých uvedú všetkých svojich registrovaných hráčov,
rozdelených do dvoch družstiev. Hráči uvedení v súpiske môžu hrať v majstrovských stretnutiach za to družstvo, na
ktorého súpiske sú uvedení.
d) Oddiely, kluby, ktoré majú v súťažiach rovnakej kategórie tri družstvá (každé v inom stupni), predložia riadiacemu
orgánu súpisky „A“ a „B“ družstva. Hráči „A“ družstva môžu štartovať v majstrovských stretnutiach len za toto
družstvo, ak nejde o prípad uvedený v čl. 40, bod 1. Hráči „B“ družstva môžu štartovať za „A“ a za „B“ družstvo,
nesmú štartovať za „C“ družstvo. Za „B“ resp. „C“ družstvo oddielu, klubu môžu štartovať v majstrovskom stretnutí
maximálne 3 hráči uvedení na súpiske „A“, resp. „B“ družstva pod poradovými číslami 1 – 13, a ktorí za „A“, resp. „B“
družstvo v príslušnej vekovej kategórii a v príslušnej časti súťažného ročníka (zvlášť jeseň a zvlášť jar) neštartovali vo
viac ako 10 majstrovských stretnutiach. Za štart v majstrovskom stretnutí sa považuje akýkoľvek jeho časový úsek (SP,
čl. 40, bod 1, písm. b). Hráči uvedení na súpiske „A“, resp. „B“ družstva pod poradovými číslami 14 a vyššie môžu za
„B“, resp. „C“ družstvo štartovať bez obmedzenia (SP, čl. 40, bod 1, písm. d).
e) Porušenie ustanovení písmen c), d) bude považované za neoprávnený štart a postihované hracími a disciplinárnymi
dôsledkami.
f) Hráči oddielu, klubu, ktorí nie sú uvedení na súpiske a sú riadne registrovaní, môžu nastúpiť kedykoľvek za všetky
družstvá oddielu, klubu v príslušnej kategórii.
g) Riadiaci orgán má právo v záujme regulárnosti súťaže posúdiť hromadný štart hráčov, ktorí hrajú v nižších súťažiach,
v majstrovskom stretnutí vyššej súťaže a vyniesť herné a disciplinárne dôsledky proti oddielu, klubu, ktorý by týmto
spôsobom narušil princípy športového súťaženia v zmysle fair play.

9.USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA
Usporiadateľský zbor sa skladá z osôb starších ako 18 rokov, ktoré musia poznať svoje povinnosti. Usporiadateľský
zbor tvoria: hlavný usporiadateľ, zástupca hlavného usporiadateľa, usporiadatelia a pokladníci, zdravotná služba (lekár
alebo zdravotník), hlásateľ, obsluha umelého osvetlenia. Hlavný usporiadateľ a jeho zástupca musia byť členmi
usporiadajúceho oddielu, klubu Pri výkone funkcie musí byť hlavný usporiadateľ označený páskou s nápisom „Hlavný
usporiadateľ“ a musí byť oblečený v reflexnej veste. V zápise o stretnutí je vždy hlavný usporiadateľ uvádzaný menom
a priezviskom, dátumom narodenia. Ostatní členovia usporiadateľskej služby musia byť označení očíslovanou páskou
na rukáve nie visačkou a musia byť oblečení v reflexných vestách. Pri stretnutiach dospelých 6 členov, pri
stretnutiach dorastu 4 členovia a pri stretnutiach žiakov 2 členovia vrátane hlavného usporiadateľa, pokiaľ príslušný
orgán neurčí vyšší počet členov usporiadateľskej služby. Hostia vyčlenia aspoň jedného usporiadateľa, ktorý bude
oblečený v reflexnej veste. Usporiadateľský zbor sa pri výkone funkcie riadi ustanoveniami SP a vlastným
Organizačným poriadkom usporiadateľskej služby, ktorý je schvaľovaný riadiacim orgánom. Povinnosti usporiadateľa
stretnutia a usporiadateľskej služby sú zahrnuté v SP, čl. 43 – 51.
10. HODNOTENIE VÝSLEDKOV
Za víťazstvo v stretnutí získava družstvo 3 body, nerozhodný výsledok sa hodnotí 1 bodom pre obidve družstvá (SP, čl.
105).
11. POSTUPY A ZOSTUPY
a) Víťaz Majstrovstiev oblasti postupuje priamo do V. ligy alebo sa zúčastní kvalifikácie o postup do vyššej súťaže, pri
splnení podmienok pre zaradenie do vyššej triedy. Z Majstrovstiev oblasti zostupuje posledné družstvo a ďalší, podľa
počtu zostupujúcich z vyšších súťaží.
b) Víťaz II. triedy postupuje priamo do Majstrovstiev oblasti alebo sa zúčastní kvalifikácie o postup do vyššej súťaže,
pri splnení podmienky mať jedno mládežnícke družstvo. Z II. triedy zostupuje posledné družstvo a ďalší podľa počtu
zostupujúcich z Majstrovstiev oblasti.
c) Víťaz III. triedy postupuje priamo do II. triedy, pri splnení podmienky mať jedno mládežnícke družstvo, inak
postupuje ďalšie družstvo v poradí, ktoré túto podmienku spĺňa.
d) Víťaz Prípravky nepostupuje ani nezostupuje žiadne družstvo.
e) Víťaz Majstrovstiev oblasti – žiaci postupuje priamo do III.ligy,pri splnení podmienky vytvorenia dvojičiek.
Z Majstrovstiev oblasti žiaci zostupuje posledné družstvo.
f) Víťaz II. triedy – žiaci postupuje priamo do Majstrovstiev oblasti - žiaci.
g) Výkonný výbor ObFZ si vyhradzuje právo zaradiť do súťaží žiakov a dorastu aj zostupujúce družstvo, a to
v prípade, že po zaradení družstiev nebudú naplnené počty podľa organizačnej štruktúry súťaží.
h) Počet účastníkov v súťažnom ročníku 2010/2011
− Majstrovstvá oblasti dospelí – 16 družstiev
− Majstrovstvá oblasti dorast – 14 družstiev
− II. trieda dospelí
– 14 družstiev
− II. trieda dorast
– 9 družstiev
- III.trieda dospelí
– 12 družstiev
- Majstrovstvo oblasti žiaci
- 13 družstiev
- II.trieda žiaci
- 13 družstiev
- Prípravky
- 12 družstiev
i) Pri postupe do vyššej súťaže musia družstvá spĺňať požiadavky SP, Rozpisu súťaží a ostatných futbalových noriem. V
prípade nesplnenia požiadaviek rozhodne o postupujúcom umiestnenie nasledujúceho družstva v tabuľke, ktoré tieto
podmienky spĺňa.
j) Ak majú po odohranej súťaži dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí na určenie majstra,
postupujúceho a zostupujúceho družstva SP, čl. 25:
-vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí
-lepší gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí
-vyšší počet gólov strelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach
Ak sú aj tieto kritéria rovnaké, zohrajú družstvá kvalifikáciu (za podmienok stanovených RS ) na neutrálnom ihrisku.
k) Na určenie priebežného poradia, resp. v prípadoch kde sa nerozhoduje o postupe a zostupe, platí ustanovenie SP, čl.
26: Poradie družstiev sa v priebehu súťaže (a aj v prípade, ak sa nerozhoduje o postupe a zostupe) určí na základe počtu
získaných bodov zo všetkých odohratých majstrovských stretnutí. V prípade rovnosti bodov sa priebežné poradie určí
nasledovne:
-z lepšieho gólového rozdielu zo všetkých odohratých stretnutí
-z vyššieho počtu strelených gólov vo všetkých odohratých stretnutiach
-z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach, a ak je i toto kritérium rovnaké, tak z
remíz dosiahnutých na ihrisku súpera
l) Ak po skončení kvalifikačného stretnutia nie je možné určiť víťaza, predĺži sa stretnutie po 5 minútovej prestávke

o 2 x 15 minút so zmenou strán. Ak po skončení predĺženia zostane gólový pomer rovnaký, rozhodnú o víťazovi kopy
zo značky pokutového kopu.Podrobnosti vykonávania kopov stanovila FIFA a sú zverejnené v Pravidlách futbalu.
Žrebovanie o víťaza je neprípustné. Stretnutia mládeže sa nepredlžujú a majú svoje ustanovenia. Na stretnutie môžu
nastúpiť len hráči s platným RP v deň kvalifikácie a ktorí nie sú v treste. Ak účastníkmi kvalifikačného stretnutia budú
„B“, resp. „C“ družstvá, nemôžu za tieto družstvá v kvalifikácii nastúpiť hráči, ktorí za „A“, resp. „B“ družstvo
príslušného oddielu, klubu odohrali viac ako 10 stretnutí v dlhodobej majstrovskej súťaži príslušného súťažného
ročníka, pričom za majstrovské stretnutie sa považuje akýkoľvek časový úsek majstrovského stretnutia. Za družstvo v
kvalifikačnom stretnutí môžu nastúpiť hráči „A“, resp. „B“ družstva len vtedy, ak za družstvo hrajúce kvalifikáciu
odohrali najmenej 4 majstrovské stretnutia v jarnej časti práve skončeného ročníka.
12. PODMIENKY PRE ÚČASŤ V SÚŤAŽIACH
a) Účastníci Majstrovstiev oblasti – dospelí musia mať jedno mládežnícke družstvo – dorast, prípadne družstvo žiakov,
kryté striedačky. Tréneri MO – dorast, dospelí musia mať kvalifikáciu trénera futbalu minimálne III. triedy.
b) Účastníci II. triedy – dospelí musia mať jedno mládežnícke družstvo, dorast, žiakov, alebo prípravku. Tréneri II.
triedy – dorast, dospelí musia mať základné školenie trénerov ObFZ.
c) Účastníci III. triedy – dospelí nemusia mať mládežnícke družstvo. Tréneri III. triedy – dospelí musia mať základné
školenie trénerov ObFZ.
d) Výnimky povoľuje VV ObFZ.
13. ÚPRAVY A ZMENY SÚŤAŽÍ
a) Družstvo, ktoré bude vylúčené zo súťaže v jej priebehu (napr. trojnásobné nenastúpenie na majstrovské stretnutie),
odhlási sa pred začiatkom súťaže (po termíne uzávierky prihlášok do súťaže ) alebo v priebehu súťaže z nej vystúpi,
nemôže sa do tejto súťaže v jej priebehu vrátiť a nemôže byť v tom istom ročníku zaradené do iného stupňa
majstrovských súťaží. V nasledujúcom súťažnom ročníku musí byť takéto družstvo zaradené do súťaže, ktorá je
minimálne o dva stupne nižšia. Súčasne sa takéto družstvo bez ohľadu na počet získaných bodov musí považovať za
družstvo zostupujúce – SP, čl. 16, bod 5, čl. 108, bod 3.
b) Keď sa družstvo alebo oddiel, klub dopustí závažného disciplinárneho previnenia, môže byť na základe rozhodnutia
disciplinárneho orgánu vylúčené a preradené do súťaže minimálne o ďalší jeden stupeň nižšej ako je uvedené v písm. a)
– SP, čl. 109.
c) V prípade odstúpenia v priebehu súťaže, vylúčenia zo súťaže, opakované trojnásobné nenastúpenie na majstrovské
stretnutie, odhlásenia sa zo súťaže uhradí oddiel, klub riadiacemu orgánu peňažnú pokutu vo podľa zaradenia do stupňa
súťaže a kategórie, a to vo výške:
− Majstrovstvá oblasti – dospelí 170,00 €
− II. trieda – dospelí
140,00 €
− III. trieda – dospelí
100,00 €
− Dorasty všetky súťaže
80,00 €
− Prípravky, žiaci všetkých súťaží 50,00 €
Ak pôjde o oddiel, klub zaradený do najnižšej súťažnej triedy, rozhodne o jeho účasti v nasledujúcom súťažnom ročníku
VV ObFZ. Tieto úpravy a zmeny sa riadia ustanoveniami SP, čl.16, bod 1 – 6.
d) Družstvo dospelých oddielu, klubu, ktorý po vyžrebovaní odhlási mládežnícke družstvo zo súťaže sa po skončení
súťažného ročníka považuje za zostupujúce. V prípade, že takéto družstvo sa umiestni na postupovom mieste bude sa
považovať za nepostupujúce v tom prípade, za predpokladu, že nespĺňa podmienky RS bod 12.
14. SCHVÁLENIE KRÁTKODOBÝCH TURNAJOV
a) Usporiadateľ turnaja je povinný predložiť na ŠTK ObFZ písomnú žiadosť a rozpis turnaja, primerane ustanoveniam
SP, v toľkých vyhotoveniach, koľko je účastníkov a jedno vyhotovenie pre ŠTK. Žiadosť a rozpis turnaja je treba
predložiť na schválenie ŠTK najmenej týždeň pred konaním turnaja. Pri nedodržaní termínu nebude turnaj schválený.
b)Priateľské stretnutia sa oznamujú príslušnému riadiacemu orgánu podľa sídla usporiadajúceho oddielu, klubu.
Nemajstrovské a priateľské stretnutia sa riadia ustanoveniami SP, čl. 7 – 11.
c)Družstvo, ktoré sa záväzne prihlási na turnaj usporiadaný ObFZ a turnaja sa nezúčastní bude potrestané peňažnou
pokutou vo výške 20,00 €- Sk v prospech ObFZ.
15. NAPOMÍNANÍ A VYLÚČENÍ HRÁČI
a) Napomínanie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom súťažnom ročníku. Pri prestupe, hosťovaní
hráča v priebehu súťažného ročníka od iného oddielu, klubu toho istého stupňa súťaže sa dovtedy udelený počet žltých
kariet prenáša. V takomto prípade je oddiel, klub povinný o prestupe, hosťovaní informovať DK a požadovať
informáciu o dovtedy obdržaných žltých kartách (napomínaniach).
b) Po každom 4 napomenutí (4 ŽK) 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 udelení trestu za
príslušný počet napomínaní (ŽK) nesmie hráč nastúpiť na žiadne majstrovské stretnutie družstiev klubu, pokiaľ nebude
vykonaný uložený trest v súťaži, v ktorej hráč dostal príslušný počet ŽK (napomínaní).
c) DK – hráčovi so striedavým štartom sa evidujú ŽK ( napr. dorast – dospelí ) každá zvlášť. Ak má hráč napr. 4 ŽK za
dorast, nemôže hrať ani za dospelých, pokiaľ si trest za 4 ŽK neodstojí v kategórii dorastu. Platí to aj opačne.
d) Informácie o trestoch a počte ŽK poskytuje výlučne DK ObFZ. Žiadosti sa podávajú výlučne písomne

(nie telefonicky) s priloženým ústrižkom o zaplatení poplatku 4,-€.
e) Po obdržaní ŽK a ŽK/ČK v jednom stretnutí sa do evidencie napomínaní (ŽK) hráčovi započítava jedna ŽK. V
prípade, že táto je v poradí už 4 (8, 12, 16) hráč v stretnutí naplnil dva priestupky, ktoré sú samostatne prerokované
(napomínanie a vylúčenie) a oddiel, klub musí k obom predložiť príslušné náležitosti (poplatok za ŽK a poplatok za ČK,
stanovisko hráča).
f) Hráč, ktorý bude v majstrovských stretnutiach 4-krát napomínaný (4 ŽK) má automaticky nepodmienečne zastavenú
činnosť na 1 súťažné stretnutie. Po 8 napomínaniach na 2 súťažné stretnutia, po 12 napomínaniach na 3 súťažné
stretnutia, po 16 napomínaniach na 4 súťažné stretnutia, atď.
g) Po každom 4, 8, 12, 16, atď. napomínaní zaplatí prerokovací poplatok vo výške, ktorá je uvedená v bode 20, písm. b).
Ústrižok o zaplatení prerokovacieho poplatku je hráč povinný predložiť na DK do najbližšej stredy po stretnutí, v
ktorom bol 4, 8, 12, 16, atď. - krát napomínaný (udelená 4, 8, 12, 16, atď. ŽK) – DP, čl. 29, bod 1 – 5.
To isté platí aj keď je hráč vylúčený.
h) Oddiely, kluby sú povinné viesť si vlastnú evidenciu potrestaných hráčov (napomínaní, vylúčení ) podľa zápisu o
stretnutí a zodpovedajú za to, že v období zastavenia činnosti nenastúpia v stretnutiach (DP, čl. 30, bod 1). Toto
ustanovenie sa vzťahuje aj pri trestoch uložených funkcionárom a trénerom.
i) Hráč zašle druhý ústrižok peňažnej poštovej poukážky na adresu: Oblastný futbalový zväz, Sadová 638/43,
905 01 Senica Na poštovej poukážke musia byť vypísané variabilné symboly, ktoré sú uvedené u poplatkov v tomto
rozpise.
V prípade nezaslania hore menovaných náležitostí v určenom termíne bude hráčovi zastavená činnosť až do vyrovnania
pohľadávky a priestupok sa neprerokuje. Ak ústrižok o zaplatení prerokovacieho poplatku nebude doručený ani do
ďalšieho zasadnutia DK, hráčovi bude udelená pokuta vo výške 10,00 € (DP, čl. 29, bod 3). Poplatky sa hradia
poštovými poukážkami Oblastného futbalového zväzu Senica,prípadne internet bankingom.
Na zadnú stranu ústrižku, ktorý je označený hore – druhý podací lístok – treba uviesť meno hráča, dôvod poplatku (ŽK,
ČK, pokuta). Ak sa jedná o priestupok hráča treba na všetkých častiach uvádzať meno a priezvisko hráča, v správe pre
prijímateľa uviesť dôvod poplatku tak, ako na druhom podacom lístku. Pri priestupkoch oddielu, klubu stačí uviesť
odosielateľa oddiel, klub, ale tiež uviesť v správe pre prijímateľa a na druhom podacom lístku dôvod poplatku. Taktiež
na veľkom ústrižku, ktorý ostáva Pošte, treba uviesť v správe pre adresáta variabilný symbol komisie ( DK – 315 011,
MaK – 315 012, ŠTK – 315 013,TMK – 315 014, KR – 315 015,Odvolacia na VV - 315 016, Štartovné - 315 021,
Odmeny deleg.osobám 315 333 Ostatné - 315 031) a dôvod poplatku (ŽK, ČK, pokuta, meno hráča).
j) Odvolanie proti rozhodnutiu DK podáva písomne samostatne potrestaný hráč a samostatne kolektív na výkonný
výbor ObFZ do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia alebo doručenia, resp. uverejnenia v úradnej správe. Odvolanie
nemá odkladný účinok. Riadi sa ustanoveniami DP, čl. 24, 25.
k) Oddiely, kluby, delegované osoby sú povinné ihneď po stretnutí zaslať na DK písomné stanovisko ku každej
mimoriadnej udalosti, neprístojnosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských, pohárových a
priateľských stretnutí.
16. SÚŤAŽE ŽIAKOV A DORASTU
a) Súťaže žiakov a dorastu riadi ŠTK ObFZ.
Súťaže žiakov a dorastu sa riadia ustanoveniami SP, Rozpisu súťaží a ostatnými futbalovými normami.
b) Hracia doba v súťažiach mládeže:
- starší dorast
2 x 45 minút + 15 minútová prestávka
- mladší dorast
2 x 40 minút + 15 minútová prestávka
- dorastenky
2 x 40 minút + 15 minútová prestávka
- starší žiaci
2 x 35 minút + 15 minútová prestávka
- mladší žiaci
2 x 30 minút + 15 minútová prestávka
- prípravky, minifutbal
2 x 25 minút + 15 minútová prestávka
- žiačky
2 x 30 minút + 15 minútová prestávka.
c) Žiačky môžu štartovať i v chlapčenských družstvách (SP, čl. 135, bod 3).
d) V súťažiach žiakov a dorastu je povinná konfrontácia pred stretnutím. Hráč proti ktorého totožnosti sa namieta je
povinný predložiť ku konfrontácii hodnoverný doklad o totožnosti opatrený fotografiou, žiaci preukaz poistenca. U
žiakov, dorastu je rozhodca povinný uviesť rozhodujúce údaje a hráč, proti ktorého totožnosti sa namieta je povinný
svojim podpisom potvrdiť vlastnú totožnosť. Totožnosť hráča podpisom potvrdí aj kapitán družstva za prítomnosti
vedúceho družstva.
e) V stretnutiach mládeže je povolený štart v zodpovedajúcej športovej obuvi, vrátane kopačiek s vymeniteľnými
štupľami (u dorastu a žiakov), nie v súťaži prípraviek. Používanie chráničov predkolenia je povinné pre všetky
kategórie. Za správny výstroj hráčov zodpovedajú tréneri a vedúci družstiev.
f)Prípravky kopú rohy z hranice pokutového územia (malé rohy). Po stretnutí prípravky sa kopú pokutové kopy, po 5 z
každej strany.
17. ROZHODCOVIA, ASISTENTI ROZHODCU, DELEGÁTI ZVÄZU
a) Rozhodcovia a delegáti zväzu sú povinní dostaviť sa na stretnutie minimálne 60 minút pred začiatkom stretnutia.
Ak sa nedostaví delegovaný rozhodca, oddiel je povinný postupovať v zmysle SP. čl. 1,2,3.

Zápisy zo stretnutí vo všetkých stupňoch súťaží a kategóriách sa vyhotovujú trojmo, ak je na stretnutí prítomný delegát
zväzu štvormo. Originál dostane rozhodca, prvú kópiu delegát zväzu, druhú a tretiu kapitáni oboch družstiev. Rozhodca
zašle na ObFZ okrem originálu ešte dve fotokópie zápisu o stretnutí, čiže trojmo. Delegát zväzu zasiela správu delegáta
na ObFZ trojmo.
b) Rozhodcovia, ( laickí rozhodcovia ) po skončení stretnutia v každej kategórii vypíšu cez kopírovací papier originál
zápisu a dve kópie na prvej (prednej) strane zápisu o stretnutí, kde uvedú napomínaných a vylúčených hráčov v stretnutí
a zapíšu aj prípadné námietky kapitánov oboch družstiev k priebehu stretnutia. Na prednej strane originálu zápisu o
stretnutí si nechajú od kapitánov oboch družstiev podpísať prevzatie RP a vyplneného zápisu o stretnutí.
c) Delegáti, rozhodcovia a ( laickí rozhodcovia ) sú povinní odoslať správu delegáta a zápis o stretnutí do 48 hodín,
resp. do 24 hodín ak sa v stretnutí vyskytli mimoriadne udalosti. – SP, čl. 84, čl. 76, písm. 1). Zápis je smerodajný pre
riadiaci orgán a za jeho presné a správne vyplnenie a odoslanie zodpovedá usporiadajúci oddiel. Neodovzdanie zápisu
usporiadajúcim klubom sa považuje za porušenie SP a RS. V prípade nedodržania termínu doručenia správy delegáta,
zápisu o stretnutí budú voči previnilcom vyvodzované dôsledky podľa DP.
d)Delegáti, rozhodcovia, a zväzu sú povinní sledovať úradné správy ObFZ, ktoré sú uverejňované na Internete –
webová stránka – www.obfzsenica.sk – v piatok po 14.00 hod a „Obsadenie rozhodcov“ na lište webovej stránky.
Rozhodnutia a oznámenia v nich uvedené sú záväzné.
18. KRITÉRIA PRE PRIDEĽOVANIE ŽREBOVACÍCH ČÍSIEL
− nadväznosť na vyššie súťaže
− počet družstiev štartujúcich v súťažiach ObFZ a ZsFZ
− lepšie umiestnenie v konečnej tabuľke ukončeného súťažného ročníka 2010/2011
− termín zaslania prihlášky do nového súťažného ročníka 2011/2012, úhrada štartovného vkladu a nahlásenie
požiadavky na pridelenie žrebovacieho čísla.
19. SÚŤAŽ FAIR – PLAY
Tlačivo pre súťaž Fair – play vypisuje delegát zväzu z majstrovských stretnutí oblastných súťaží a zasiela na ObFZ
spolu s ostatnými dokumentmi v stanovenom termíne, t.j. do stredy. Kritéria súťaže Fair – play:
a) Červené a žlté karty. Odpočet sa robí z maximálneho počtu bodov 10:
− žltá karta je mínus 1 bod
− červená karta je mínus 3 body.
Ak hráč bol napomenutý žltou kartou a neskôr dostal druhú žltú kartu, za ktorou nasledovala červená karta, započíta sa
do hodnotenia iba hodnota červenej karty, t.j. mínus 3 body. V prípade, že po žltej karte sa hráč dopustí priestupku, za
ktorý dostane červenú kartu, započítavajú sa do hodnotenia hodnoty žltej a červenej karty, t.j. mínus 4 body (1 + 3). V
tomto kritériu je možné vyčísliť aj mínusové body.
b) Pozitívna hra. Maximálny počet bodov je 10, minimálny počet bodov 1. Týmto kritériom sa má podporiť aktívna hra,
ktorá je atraktívna pre divákov:
− pozitívne aspekty: snaha nenaťahovať čas, dostať loptu rýchlo späť do hry snaha o docielenie gólu, aj keď
výsledok je jasný
− negatívne aspekty: zdržiavacia taktika, naťahovanie času, taktika založená na defenzíve, rozbíjaní hry simulovanie,
a pod.. Pozitívnosť je spojená s gólovými šancami a docielenými gólmi.
c) Rešpektovanie súpera. Maximálny počet bodov je 5, minimálny počet bodov 1. Od hráčov sa očakáva, že budú
rešpektovať pravidlá futbalu, Súťažný poriadok a súpera. Pri hodnotení delegát prihliada i na závažnosť udelených
osobných trestov (ŽK a ČK). Hodnotí sa tiež pozitívne správanie sa (napr. pomoc pri zranení a pod.). Bežné správanie
sa bez výrazných negatív a pozitív nemôže byť ohodnotené 5 bodmi.
d) Rešpektovanie rozhodcu. Maximálny počet bodov je 5, minimálny počet bodov 1. Od hráča sa očakáva, že bude
rešpektovať rozhodnutia rozhodcu. Delegát môže prihliadať na závažnosť udelených osobných trestov (ŽK a ČK).
Hodnotí sa správanie negatívnych javov, vrátane simulovania hráčov. Bežné správanie sa bez výrazných negatívnych a
pozitívnych prípadov nemôže byť ohodnotené 5 bodmi.
e) Správanie sa predstaviteľov FO, klubu. Maximálny počet bodov je 5, minimálny počet bodov 1. Od predstaviteľov
FO, klubu, včítane trénerov, sa očakáva, že budú vplývať na hráčov, aby hrali slušne a používali len dovolené športové,
technické, taktické a morálne aspekty v hre, aj mimo ňu. Správanie sa bez mimoriadnych negatívnych a pozitívnych
aspektov nemôže byť ohodnotené 5 bodmi.
f) Správanie sa obecenstva. Maximálny počet bodov je 5. Obecenstvo tvorí dôležitú kulisu pre futbal. Podpora zo strany
divákov je žiaduca. Ak sa táto podpora deje slušným spôsobom, pokrikom, spevom a pod., takéto správanie vytvára
potrebnú futbalovú atmosféru a prispieva k Fair – play. Tým viac, ak obecenstvo rešpektuje verdikty rozhodcu. Toto
kritérium je možné použiť aj pre hodnotenie súpera, ak je na stretnutí primeraný počet jeho divákov. Ak ide o nepatrný
počet jeho divákov, kritérium sa nepoužije. Maximálny počet bodov (5) je možné pripísať len za podmienky priateľskej
atmosféry.
Celkové hodnotenie:
− maximálny počet bodov je 40.
− v prípade, že sa u súpera neuplatní kritérium z bodu f), maximálny počet bodov je 35.

Príklad:

a) plný počet bodov 40
dosiahnuté body (8+7+3+4+5+4) = 31
výpočet: 31 x 10 = 7,75 bodov
40
b) počet bodov 35, dosiahnuté body (mimo obecenstva) (8+7+3+4+5) = 27
výpočet: 27 x 10 = 7,71 bodov
35

Musí byť prevedený podľa predtlače do kolónky a konečný výsledok ukončený na dve desatinné miesta. Do poznámky
sa uvedú výrazné individuálne prípady fair play hráčov voči súperovi, rozhodcovi, obecenstvu a pod. V prípade
obzvlášť nešportového správania sa predstaviteľov FO, klubu a obecenstva (v bodoch e) a f)) je možné toto hodnotiť
mínusovou hodnotou najviac mínus 3 body. V správe treba túto skutočnosť podrobne zdôvodniť. V prípade závažného
disciplinárneho previnenia (viď DP SFZ, príloha 1, 2) zo strany FO, klubu, jeho hráčov, funkcionárov, resp. divákov
bude FO, klub zo súťaže Fair – play vylúčený. Vyhodnotenie sa bude robiť v kategórii MO – dospelí a to
prostredníctvom delegátov stretnutí na samostatných tlačivách. Súťaž bude vyhodnocovať ŠTK ObFZ.
Prvé tri FO, kluby dostanú finančnú odmenu:
− 1. miesto 100,00 €
− 2. miesto 70,00 €
− 3. miesto 35,00 €
20. PREHĽAD POPLATKOV pre ObFZ
Tieto poplatky platia pre oblastné súťaže riadené ObFZ Senica, nie pre súťaže riadené ZsFZ a SFZ. Ústrižky
o zaplatení poplatkov a pokút treba doručiť v danom termíne,v opačnom prípade žiadosť,priestupok nebudú
prerokované a DK udelí poriadkovú pokutu, prípadne zastaví činnosť družstvu.
a) ŠTK: (VS 315 013 )
− zmena hracieho termínu, času, poradia stretnutia
4,00
€
− zmena hracieho termínu, času, poradia stretnutia
−
po dohode oddielov v kratšej dobe ako 10 dní
10,00 €
− námietka (dospelí, dorast)
7,00 €
− námietka (žiaci)
4,00 €
− odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK
35,00 €
− nenastúpenie na majstrovské stretnutie alebo vzdanie stretnutia
Majstrovstvá oblasti – dospelí
– 35,00 € pre ObFZ,
70,00 € pre súpera
II. trieda – dospelí
– 35,00 € pre ObFZ,
70,00 € pre súpera
III. trieda – dospelí
– 35,00 € pre ObFZ,
50,00 € pre súpera
Dorast
– 20,00 € pre ObFZ,
40,00 € pre súpera
Žiaci všetkých tried
– 10,00 € pre ObFZ,
20,00 € pre súpera
− opakované nenastúpenie na majstrovské stretnutie alebo vzdanie stretnutia – dvojnásobok pokuty pre ObFZ ako
je vyššie uvedené pre jednotlivé skupiny a kategórie.
b) DK: (VS 315 011 )
Vylúčenie hráča v stretnutí:
− Dospelí ( všetky súťaže )
8,00 €
− Dorasty ( všetky súťaže)
5,00 €
− Žiaci ( všetky súťaže)
4,00 €
Odobratie RP hráča po stretnutí – poplatok ako za vylúčenie hráča – viď vylúčenie hráča.
Napomínanie hráča v stretnutí:
−
Dospelí ( všetky súťaže )
4 ŽK - 7,00 €
8 ŽK - 14,00 € 12 ŽK - 21,00 €
−
Dorasty ( všetky súťaže )
4 ŽK - 4,00 €
8 ŽK - 8,00 € 12 ŽK - 12,00 €
−
Žiaci ( všetky súťaže)
4 ŽK - 4,00 €
8 ŽK - 8,00 € 12 ŽK - 12,00 €
Zmena trestu:
−
Dospelí ( všetky súťaže )
7,00 €
−
Dorasty ( všetky súťaže)
4,00 €
−
Žiaci ( všetky súťaže)
4,00 €
Previnenie delegovaných osôb, disciplinárne konanie
10,00 €
Zmena trestu delegovaným osobám
10,00 €
Previnenie kolektívu, disciplinárne konanie
10,00 €

Nezaslanie ústrižku o zaplatení poplatku v termíne určenom DK, pokuta
10,00 €
Porušenie SP, Rozpisu súťaží, nerešpektovanie nariadení ŠTK
4,00 € až 170,00 €
Odvolanie proti rozhodnutiu OK
34,00 €
Neúčasť na Konferencii, aktíve ŠTK ObFZ, pokuta oddielu, klubu
17,00 €
c) MaK: (VS 315 012 )
− registrácia, prestup, hosťovanie žiaka
3,50 €
− registrácia, prestup, hosťovanie žiaka (urýchlené vybavenie)
13,50 €
− prestup, hosťovanie dorastu
7,00 €
− prestup, hosťovanie dospelí
10,00 €
− Ak hráč požiada MaK ObFZ o urýchlené vybavenie, je prestupový poplatok
zvýšený o 50 %
− prestup rozhodcu
10,00 €
− odvolanie proti rozhodnutiu MaK o registrácii žiaka
17,00 €
− odvolanie proti rozhodnutiu MaK o prestupe, hosťovaní
34,00 €
− zmena názvu TJ, klubu v žiackom preukaze,
1,00 €
− zmena názvu FK v dorasteneckom alebo dospelom preukaze
2,00 €
− vystavenie duplikátu – žiacky preukaz
3,50 €

21. PRAVIDLÁ PRE PRÍPRAVKY:
V rámci ObFZ Senica je potrebné aby súťaž prípraviek bola hraná podľa nasledovných pravidiel, ktoré boli uverejnené
v ÚS č. 4 dňa 15.08.2000.
HRACIA PLOCHA
Je tvorená polovicou riadnej hracej plochy a musí mať tvar obdľžnika. Postranné čiary tvoria: stredová čiara riadnej
hracej plochy a predľžená čiara pokutového územia ( bez pokutového územia ). Brankové čiary tvoria postranné čiary
riadnej hracej plochy. Stredová čiara sa nevyznačuje. Pokutové územie je ohraničené kuželmi, ktoré sú umiestnené 12
m od bránkovej čiary ( na postranných čiarach ihriska pre prípravky ) a 5 m od bránkových tyčí ( na bránkových čiarach
ihriska pre prípravky ). Značka pokutového kopu je 8 m od bránkovej čiary. Bránky o rozmeroch 5 x 2 m, prenosné.
LOPTA
Pravidlo II ako vo veľkom futbale. Lopta taká istá ako pre žiacke súťaže.
POČET HRÁČOV
V hre 6 + 1.
Počet striedajúcich hráčov je neobmedzený, taktiež počet striedaní. Striedaný hráč sa môže znovu vrátiť do hry. Treba
zapájať čo najväčší počet hráčov. Striedanie sa vykonáva od postrannej čiary na vlastnej polovici ihriska.
VÝSTROJ HRÁČOV
Platí pravidlo IV., ako vo veľkom futbale. Jednotný výstroj, brankár inej farby. Povinné chrániče holení, kopačky s
nevymeniteľnými kolíkmi.
ROZHODCA
Stretnutie rozhoduje delegovaný rozhodca. V prípade nedostavenia sa delegovanej osoby stretnutie rozhoduje vedúci
hostí ( podľa vyžrebovania ), alebo po dohode môže rozhodovať i vedúci domáceho družstva. Asistent rozhodcu nemusí
byť. Zápisy zo stretnutí musia spľňať všetky požiadavky ako pri stretnutí dospelých. Ak stretnutie rozhoduje delegovaná
osoba, tak zápis „trojmo“ zasiela na ObFZ do 48 hodín po skončení stretnutia. V prípade, že stretnutie rozhoduje „laik“,
za vyplnenie a odoslanie zápisu „trojmo“ zodpovedá domáci klub.
HRACÍ ČAS
Hrá sa 2 x 25 minút s 15 minútovou prestávkou.
ZAČIATOK HRY
Platí pravidlo VII., ako vo veľkom futbale.
LOPTA V HRE A MIMO HRY
Platí pravidlo IX., ako vo veľkom futbale.
DOSIAHNUTIE GÓLU
Platí pravidlo X., ako vo veľkom futbale.
HRÁČ MIMO HRY
Postavenie hráča mimo hry neplatí.
ZAKÁZANÁ HRA A NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE
Platí pravidlo XII., ako vo veľkom futbale okrem tejto výnimky: Ak sa priestupok opakuje, rozhodca hráča vylúči na 2
minúty. Po uplynutí 2 minút môže do hry nastúpiť ten istý hráč alebo iný.
VOĽNÉ KOPY
Platí pravidlo XIII., ako vo veľkom futbale okrem tejto výnimky: Pri zahrávaní priameho alebo nepriameho kopu musí
byť protihráč vzdialený 3 m od lopty.

POKUTOVÝ KOP
Platí pravidlo XIV., ako vo veľkom futbale okrem tejto výnimky:
− Pokutový kop sa kope zo značky pokutového kopu, ktorá je vzdialená od bránkovej
čiary 8 m.
VHADZOVANIE LOPTY
Platí pravidlo XV., ako vo veľkom futbale.
KOP OD BRÁNY
Platí pravidlo XVI., ako vo veľkom futbale okrem týchto výnimiek:
− Brankár môže z vlastného pokutového územia zahrať loptu rukou alebo nohou.
− Lopta je v hre keď ju brankár položí na zem.
− Pri „malej domov“ môže brankár hrať iba nohou. Keď ju chytí do ruky kope sa priamy voľný kop z miesta
priestupku.
KOP Z ROHU
Platí pravidlo XVII., ako pri veľkom futbale okre tejto výnimky:
− Hráči brániaceho družstva musia byť vo vzdialenosti minimálne 4 m od lopty.
Náčrt ihriska pre prípravky :

Upozornenie:
Zmeny názvu FO, FK v RP dorastencov a dospelých vykonáva MaK ZsFZ , u žiakov MaK ObFZ po zverejnení zmeny
názvu FO,FK v Úradnej správe SFZ (sobotňajšie vydanie denníka ŠPORT. Poplatky sa uhrádzajú poukážkou ZsFZ,
resp.ObFZ.. Zmena názvu FO,FK musí byť zaregistrovaná na MV SR a oznámená s doložením kópie o zaregistrovaní
MV SR na Matriku SFZ. FO,FK nesmie používať iný názov, len taký, pod akým bol zaregistrovaný na MV SR.
C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Futbalové oddiely, kluby riadené ObFZ Senica musia mať všetky svoje družstvá zaradené v súťažiach ObFZ Senica
alebo vo vyšších súťažiach a nesmú byť riadené iným oblastným futbalovým zväzom.
2. Rozpis súťaží pre súťaž.ročník 2010/2011 bol schválený na zasadnutí VV a Rady ObFZ Senica dňa 02.07.2010.
Ing. Jozef Rosa v.r.
predseda ObFZ
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