Podtatranský futbalový zväz, 058 01 Poprad, Huszova 12

ROZPIS

FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

RIADENÝCH PFZ POPRAD

pre súťažný ročník 2011-2012

Určené:
a) futbalovým klubom riadeným PFZ
b) členom Rady, Výkonného výboru a komisií PFZ
c) rozhodcom a delegátom PFZ

Výkonný výbor PFZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Štefan Vaľko
Vladimír Gavalier
Marek Lopušek
Ing. Pavol Šlosár
Ing. Július Lojek
Daniel Korub
Jozef Komara

- predseda
- podpredseda VV PFZ
- člen
- člen
- člen
- člen
- člen

Anna Chmurová - sekretár

Revízna komisia:
1. Ing. Štefan Precák – predseda
2. Alexander Comisso
3. Peter Pitoňák

Rada Podtatranského futbalového zväzu:
Matej Ružbaský
Jozef Brachňák
Ing. Mikuláš Vojtovič
Ján Mačák
Ing. Ján Bukovina
Ing. Miroslav Kolodzej
Rudolf Velička
Janík Ján
Miroslav Koščák
Ondrej Hovančík
Mgr. Milan Biskup
Vladimír Červeň

Starý trh 15, 060 01 Kežmarok,
Hôrka 340, 059 12 Hôrka
Strážske nám. 502/6, 058 01 Poprad
Nová 395, 059 92 Huncovce
Hornádska 177, 059 19 Vikartovce
č.18, 059 73 Žakovce
Majere 34, 061 01 Majere
Š. Garaja 88/48, 059 40 L.Teplička
Výborná 41, 059 02 Výborná
Dúbrava 95, 053 05 Behárovce
Lúčna 12, 053 14 Spišský Štvrtok
Mládeže 286, 059 34 Sp. Teplica

Pri VV pracujú tieto komisie:
Ján Šproch
Ing. Milan Maliňák
Mgr. Pavol Chmura
Vladimír Gavalier

predseda ŠTK, č. t. 0910 945 191
predseda DK, č. t. 0907 512 326
predseda KR, č. t. 0905 389 588
predseda MaRK č. t. 0905 701 817

0948 511 774
0903 605 357
0903 251 884
0903 629 331
0905 945 127
0908 996 960
0905 294 699
0908 302 624
0905 218 062
0903 642 460
0907 465 974
0908 338 912

Bc. Ján Bachleda
Daniel Korub
Ján Guziar
Ing. Ján Jakubčo

predseda OK
predseda KM
predseda TMK
predseda EK

č. t. 0907 908 707
č.t. 0905 461 047
č.t. 0905 978 295
č.t. 0918 501 650

Bankové spojenie PFZ Poprad
Slovenská sporiteľňa v Poprade
Číslo účtu:
0093284347/0900 – štartovné, poplatky, pokuty
0493226488/0900 - účet pre financie na rozhodcov
Poštu adresovať:
Podtatranský futbalový zväz, Huszova 12, 058 01 Poprad
Telefón a fax: 052/ 772 89 49, 0911 72 89 49

e-mail: sekretar@pfz-poprad.sk
web stránka: www.pfz-poprad.sk
Hlásenie výsledkov po stretnutí: (povinnosť hlásiť majú rozhodcovia)
- sekretar@pfz-poprad.sk
- sms : 0911 72 89 49 (najneskôr v nedeľu do 20:00 hod.)

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaží
Kategória dospelých
I.
trieda
II.
trieda
III.
trieda sk. A
III.
trieda sk. B
Kategória dorastu
I.
trieda sk. A
I.
trieda sk. B

Kategória žiaci
I.
trieda
II.
trieda sk. A
sk. B

2. Termíny a hracie dni
Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou tohto Rozpisu a termíny v nej uvedené sú
záväzné pre všetky FK riadené PFZ.

TERMÍNOVÁ LISTINA

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

súťaží riadených PFZ pre súťažný ročník
2011-2012
Jesenná časť 2011
Jarná časť 2012
I. trieda
2.trieda,
I. trieda
2.trieda,
dospelí
dospelí
dospelí
dospelí
dátum
Kolo
dátum
Kolo
dátum
Kolo
dátum
31. 7.
16.
6. 11.11
7 .8.
1.
7. 8.
17.
25. 3.
14.
30. 10.11
14. 8.
2.
14 .8.
18.
1. 4.
15.
1. 4.
21. 8.
3.
21. 8.
19.
8. 4.
16.
8. 4.
28. 8.
4.
28. 8.
20.
15. 4.
17.
15. 4.
4. 9.
5.
4. 9.
21.
22. 4.
18.
22. 4.
11. 9.
6.
11. 9.
22.
29. 4.
19.
29. 4.
18. 9.
7.
18. 9.
23.
6. 5.
20.
6. 5.
25. 9.
8.
25. 9.
24.
13. 5.
21.
13. 5.
2. 10.
9.
2. 10. 25.
20. 5.
22.
20. 5.
9. 10.
10.
9. 10. 26.
27. 5.
23.
27. 5.
16. 10.
11.
16. 10. 27.
3. 6.
24.
3. 6.
23. 10.
12.
23. 10. 28.
10. 6.
25.
10. 6.
30. 10.
13.
1. 9.
29.
17. 6.
26.
17. 6.
1. 9.
30.
8. 5.

3.A,B trieda: (pri 10)
Jesenná časť: 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 2.10. 9.10.
Jarná čast: 15.4. 22.4. 29.4. 6.5. 13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 10.6.

Žiaci a dorast: (pri 12)
Jesenná časť: 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9. 1.10. 8.10. 15.10. 15.9.
Jarná časť:
7.4. 14.4. 21.4. 28.4. 5.5. 12.5. 19.5. 26.5. 2.6.
9.6. 1.5.

3. Účastníci súťaží
sú uvedení v tomto rozpise.
4. Vyžrebovanie súťaží
Vyžrebovanie je uvedené v prílohe tohto Rozpisu a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

5. Hracie dni a hracie časy
a) Hracím dňom pre súťaže dospelých je zásadne nedeľa resp. iný deň stanovený komisiou ŠTK
b) UHČ 1.triedy dospelých sú uvedené v čl. 63 SP. UHČ 2.triedy, 3.A a 3.B triedy je 3 hod.
pred UHČ 1.triedy. UHČ dorastu - sobota UHČ 1 hodina pred UHČ dospelých, UHČ
žiackych súťaží – sobota 2,5 hod. pred UHČ dorastu.
c) Výnimky z UHČ sú uvedené pri rozlosovaní jednotlivých skupín.
d) ŠTK si vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny alebo hracie časy v odôvodnených
prípadoch v súlade so zásadami, že stretnutia sa predohrávajú.
e) ŠTK si vyhradzuje právo v stretnutiach o postup, alebo zostup v posledných troch kolách
v odôvodnených prípadoch zrušiť čakaciuu dobu, výnimky z UHČ a stanoviť pre vytypované
stretnutia jednotný začiatok stretnutia.
f) Hracie časy:
Dospelí: 2 x 45 min., Dorast 2x 45 min., Žiaci 2 x 35 min.
6. Miesto stretnutia
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK PFZ, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na
1. mieste. Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku vôbec musia byť nahlásené na
ŠTK PFZ a tá musí ihrisko znovu schváliť.
b) V súťažiach je možné odohrať stretnutie aj v obrátenom poradí, ak je to z ekonomického
alebo z iného hľadiska výhodnejšie a oba zainteresované kluby sa na tom dohodli, ale zásada
odohrať stretnutia na oboch ihriskách nesmie byť porušená.
c) Zmena ihriska v priebehu súťažného ročníka musí byť odsúhlasená ŠTK v zmysle čl. 6/a
tohoto rozpisu.
d) Majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a žiakov sa hrajú zásadne na trávnatých plochách.
ŠTK povoľuje odohratie majstrovských stretnutí všetkých kategórií v jesennej časti od 1. 11.
2011 a v jarnej časti do 15. 4. 2012 aj na vedľajších trávnatých, škvárových a umelých
ihriskách, pokiaľ boli schválené ŠTK. V týchto termínoch o hracej ploche je oprávnený
rozhodnúť usporiadajúci FK. Ak vplyvom poveternostných podmienok v priebehu celého
súťažného ročníka, t.j. mimo uvedených termínov je hlavná hracia plocha rozmoknutá, a
odohratie stretnutia na nej by mohlo spôsobiť škody, stretnutie možno odohrať aj na
pomocnom trávnatom, škvárovom alebo umelom ihrisku, pokiaľ je schválené ŠTK. V tomto
prípade s konečnou platnosťou rozhodne rozhodca stretnutia. V prípade, že FK má
k dispozícií umelú trávu, ŠTK povoľuje hrať stretnutia aj na nej.
e) Ak vplyvom poveternostných podmienok /počas celej sezóny/ je hlavné ihrisko rozmoknuté
a odohratie predzápasu mládeže by na ňom spôsobilo vážne škody, môže sa takéto stretnutie
odohrať automaticky na schválenom pomocnom trávnatom, škvárovom alebo umelom
ihrisku.
f) Usporiadajúci FK vo všetkých súťažiach je povinný umožniť hosťujúcemu FK vykonanie
videozáznamu z celého stretnutia. Porušenie tohoto ustanovenia sa bude pokladať za
porušenie predpisov a nariadení tohoto Rozpisu a bude riešené podľa príslušných článkov
DK PFZ.
g) Domáce FK 1. Kamzík triedy sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie
výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu. Videozáznam musí byť zabezpečený
v nasledovnej kvalite:
-nestrihaný a neprerušovaný od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do
kabín, a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času.
-pohon kamery musí byť vždy krytý batériami a musí byť vyhotovený z optimálneho miesta
a v požadovanej kvalite.

-videozáznam je FK povinný na požiadanie okamžite predložiť riadiacemu orgánu (ŠTK,
DK, KR) natočený videozáznam na DVD alebo CD nosiči je povinný klub archívovať po
dobu 14 dní po odohratí stretnutia.
-námietky so žiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu je potrebné zaslať do 48 hod.
s poplatkom vo výške 20 €. V prípade vyhovenia námietke sa tento vklad klubu vráti.
Námietky pre vzhliadnutie videozáznamu na výkon R musia obsahovať:
- názov a adresu klubu, ktorý podáva sťažnosť
- mená, priezviska a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať
- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti
- popis konkrétných udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť
s vyznačením času (minutáže)
- predloženie, resp. požiadanie o predloženie /v prípade hosťujúceho klubu, ktorý si sám
videozáznam nevyhotovoval / príslušnej videodokumentácie v súlade s týmto bodom
- pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu s uvedením ich mien, priezvísk a
funkcie, ktorí sa stretnutia zúčastnili.
- podací lístok listu, ktorým bola sťažnosť odoslaná súperovi. V takom prípade, ak klub
obdrží kópiu sťažnosti, je povinný okamžite odoslať videokazetu na KR PFZ
- doklad o úhrade za prerokovanie vo výške 20 €.
- žiadosť pre prípadnú osobnú účasť pri sledovaní videozáznamu KR.
- KR žiadosti vyhovie, ale až po internom vyriešení a vynesení rozhodnutia o sťažnosti
- príslušné komisie riadiaceho zväzu si vyhradzujú právo vyžiadať videozáznam aj v
prípade, že nebola zo žiadnej strany vznesená požiadavka na vzhliadnutie videozáznamu.
V takomto prípade je klub povinný tak urobiť najneskôr do 48 hod po stretnutí s tým ,že
poplatok stanovený týmto Rozpisom klub neuhrádza.
h) Ak kapitán uplatní po ukončení stretnutia právo vyplývajúce mu zo znenia pravidla V, časť
C, bod 29/c „Pravidiel futbalu“, má tento právo požiadať rozhodcu o vykonanie záznamu
námietok do príslušnej rubriky na prednej strane „Zápisu o stretnutí“. Takýto záznam v
„Zápise o stretnutí“ nie je možné kvalifikovať žiadnou stranou ako sťažnosť v zmysle vyššie
uvedeného u družstiev, kde sa natáča videozáznam.

7. Hospodárske náležitosti
a) Družstvá dospelých hrajúce v oblastných súťažiach PFZ sú povinné uhradiť štartovné
v nasledovnej výške:
I. trieda - 100,- EUR
IV
II. trieda –
83,- EUR
III. trieda – 66,- EUR
b) Tieto prostriedky budú použité na riadiacu činnosť PFZ a prácu komisií. Ústrižok o zaplatení
sú FK povinné predložiť spolu s prihláškou. V prípade nezaplatenia poplatku družstvo
dospelých nebude zaradené do súťaží PFZ.
c) Každý FK hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady.
d) Pokuty, ktoré udelí riadiaci zväz (jeho komisia), sú FK povinné uhradiť do 15 dní na účet
PFZ, a zaslať ústrižok o zaplatení s uvedením dôvodu platby.
e) Zvláštne upozornenie – v nadväznosti na čl. 9 DP príloha 2 body 1,2,3 je FK povinný
uhradiť udelenú pokutu do 15 dní pod ďalšími disciplinárnymi dôsledkami aj hracími
dôsledkami.
Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia sa stanovuje uhradiť náklady
disciplinárneho konania. Príslušný poplatok musí byť zaplatený pri disciplinárnom konaní
podľa čl. 29, odst. 3 najneskôr do dňa prerokovávania v DK. Doklad o zaplatení musí byť
DK predložený pred začatím rokovania. Ak nie je tento doklad predložený, DK prípad

prerokuje s ďalším disciplinárnym postihom. Poplatky sú uvedené v časti 8.3 a vzťahujú sa
aj na prerokovávanie napomínaných hráčov.
f) Usporiadajúci FK je povinný vydať hosťujúcemu FK 25 voľných vstupeniek pre družstvo
dospelých a 22 pre družstvo mládeže (dorast a žiaci).
g) FK, ktorého družstvo z ľubovoľných dôvodov nenastúpi na majstrovské stretnutie, je
povinné do najbližšieho zasadnutia ŠTK PFZ uhradiť na účet zväzu poriadkovú pokutu a jej
uhradenie dokladovať riadiacemu orgánu ústrižkom šeku PFZ. Minimálna poriadková pokuta
sa pre jednotlivé stupne súťaží na základe schválenia Radou PFZ stanovuje nasledovne:
- dospelí
- 100,- EUR
- dorast
- 66,- EUR
- žiaci
- 33,- EUR
V prípade nenastúpenia na stretnutie v posledných 3 kolách je táto poriadková pokuta
dvojnásobná.
Z uvedenej poriadkovej pokuty 50 % uhradenej sumy pripadne FK, ktorého družstvo bolo
pripravené na stretnutie riadne nastúpiť ako náhrada za náklady spojené s prípravou ihriska,
resp. vycestovaním na neuskutočnené stretnutie.
h) Odmeny R, AR a DZ pre súť.ročníka 2011/2012 schválené Radou PFZ v EUR v súťažiach
riadených PFZ sú nasledovné:

Odmena + balík náhrad
(balík náhrad = cestovné, stravné poštovné)

R

AR

DZ

1.trieda

25+7

18+7

18+7

2.trieda

21+7

15+7

15+7

3.trieda

19+7

13+7

13+7

Dorast

15+5

9+5

9+5

Žiaci

9+5

6+5

6+5

Súťaž

V prípade delegácie R, AR, DZ na 2 stretnutia v tom istom klube, v ten istý deň, ktoré
riadi ŠTK PFZ, bude balík náhrad R, AR a DZ znížená v 2. stretnutí o 5 EUR. V prípade
nenastúpenia mužstva na stretnutie pripadá R, AR, DZ balík náhrad vo výške 5 EUR – ako
náhrada za výdavky spojené s prípravou a dopravou na stretnutie.
Finančné náležitosti R, AR a DZ uvedené v tabuľke, obsahujú finančné ohodnotenie za výkon
príslušnej funkcie, z ktorej PFZ stiahne daň z príjmov a balík náhrad (cestovné, poštovné a
stravné). Paušálne odmeny sú R, AR a DZ za výkon činnosti vo futbalových stretnutiach
vyplácané Podtatranským futbal. zväzom /PFZ/ na základe dohody o vykonaní činnosti podľa §
228 zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce
Náležitosti budú vyplácané prostrednícvom Podtatranského futbalového zväzu!!!
V tejto súvislosti sú kluby povinné poukázať nižšie uvedené finančné čiastky na účet PFZ
0493226488/0900 nasledovne:

1. Trieda
dospelí

do 15. 8.2011

720,-

do 25.3 .2012

720,-

2. Trieda
dospelí

do 15. 8.2011

500,-

do 25.3 .2012

500,-

3. Trieda
dospelí

do 15. 8.2011

350,-

do 25.3 .2012

350,-

do 15. 8.2011

160,-

do 25.3 .2012

160,-

do 15. 8.2011

100,-

do 25.3 .2012

100,-

Dorast
Žiaci

Po ukončení príslušnej časti súť. ročníka (jeseň-jar) vykoná PFZ vyúčtovanie zálohovej čiastky a
v prípade prebytku tento bude do 31.12.2011 resp. do 15.7.2012 poukázaný príslušnému klubu.
V prípade, že zálohová čiastka bude z pohľadu úhrady klubu nepostačujúca, je klub povinný na
vyzvanie v stanovenom termíne poukázať chýbajúcu finančnú čiastku. Uvedené platby sú kluby
povinné poukázať na účet PFZ v stanovených termínoch. Ak klub túto povinnosť nesplní bude
mať príslušné družstvo odo dňa splatnosti uvedenom v bode h) tohto článku nepodmienečne
zastavenú pretekársku činnosť, a to až do dňa preukázanie 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.

8. Poplatky uvedené vo futbalových normách v EUR
8.1 Námietky čl.124 SP
dospelí:
dospelí
7€
dorast
7€
žiaci
4€
8.2 Odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK čl. 126 SP
dospelí
17 €
dorast
13 €
žiaci
6,60 €
Odvolanie proti rozhodnutiu DK
dospelí
17 €
dorast
13 €
žiaci
6,60 €
Námietky a odvolania sa riadia čl. 118 až 130 súťažného poriadku
8.3 Disciplinárny poriadok čl. 29, odst. 2
a) za prerokovanie previnenia jednotlivca (ČK, 4xŽK, 8xŽK)
dospelí, dorast
4€
žiaci
2€
b) za prerokovanie previnení kolektívov
dospelí, dorast,žiaci

9€

c) odpustenie zvyšku trestu
dospelí , dorast
žiaci

8€
4€

8.4 Registračný poriadok
Za vystavenie žiackeho RP
1,33 €
Za vystavenie duplikátu žiackeho RP
1,33 €
Za vystavenie žiackeho RP pri zmene názvu klubu
0,66 €
Za vystavenie reg. preukazu - VsFZ
4€
Za vystavenie reg. preukazu do 10 dní od doručenia-VsFZ 10 €
Za vystavenie duplikátu RP - VsFZ
4€
Za vystavenie duplikátu RP do 10 dní od doručenia-VsFZ 10 €
Zmena názvu klubu – za zalievaný RP - VsFZ
4€
Zmena názvu klubu – za otvorený RP - VsFZ
2€
8.5 Prestupový poriadok futbalu
Poplatok žiadateľa za prestup – hosťovanie
Dospelí
Dorast
Žiaci
Prestup do zahraničia

10 €
7 €
4€
166 €

8.6 Prestupový poriadok – odvolanie čl. 25, odst. 1
Odvolanie voči MaRK
33 €
8.7 Zmierovacia komisia. Čl.3, odst. 3 a 8:
Zúčastnené kluby uhradia
Pri dohode do 48 hod. před zasadn.komisie

332 €

8.8
8.9
8.10
8.11

Vystavenie preukazu R
Zmena termínu stretnutia, UHČ, HP
Poplatok za neúčasť na aktívoch, DK,ŠTK
Nevypísanie zápisu strojom resp. počítačom

3,30 €
6,60 €
6,60 €
7,00 €

8.12

Pri inzultácii zaplatí klub, ktorého účastníci ju zapríčinili pokutu, ktorej minimálna
výška bude 100 EUR

8.13
8.14

Pokuta za štart hráča na cudzí registr. preukaz vo všetkých kategóriach 200 €
Pokuta za nedodanie videozáznamu, resp. doručenie neúplneného, zostihaného
videozáznamu
200 €

8.15 Pokuta za odhlásenie družstva zo súťaže po vyžrebovaní:
I. trieda
664 €
II. trieda
564 €
III. trieda
498 €
Dorast
498 €
Žiaci
332 €

8.16 Variabilné symboly pre styk s Matrikou VsFZ
Prestupy a hosťovania
30701
Registrácia, výmeny, duplikáty RP 30702
Zmena názvu klubu
30703

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
9. Predpis
a) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku, smernice pre evidenciu žiakov
a tohto rozpisu, ktorého výklad prináleží ŠTK PFZ.
b) Všetky pokyny vydávané na internetovej stránke PFZ: www.pfz-poprad.sk v časti úradné
správy počas súťažného obdobia sú pre FK záväzné.
c) Vo všetkých vekových kategóriach futbalových súťaží sa výsledky hodnotia nasledovne
Výhra 3 body
Remíza 1 bod
Prehra 0 bodov
d) Domáci FK je povinný pripraviť ku hre 3 lopty. Rezervné 2 lopty budú pri stredovej čiare.
Usporiadajúci FK je súčasne povinný pri súťažnom stretnutí dospelých zabezpečiť 4
zberačov lôpt.
e) Domáci usporiadatelia sú povinní používať reflexné vesty (HÚ-zelená). Zabezpečiť počet
usporiadateľov nasledovne: 1.trieda-5, 2.trieda- 4, 3.trieda - 3, Dorast - 2, žiaci - 1. Vestami
neoznačovať realizačný tím hostí!!

10. Štart hráčov
a) V súťažiach dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči kategórie
dorastu, ktorí spĺňajú podmienky štartu, čl. 113 SP.
b) Pri striedavom štarte hráča do dovršenia 18. roku veku je FK povinný predložiť pred
stretnutím ORIGINÁL potvrdenia o povolení jeho striedavého štartu v zmysle čl. 113 SP
s pečiatkou riadiaceho zväzu o prevzatí kópie. V prípade, že tak nevykoná, R nepovolí
jeho štart za družstvo dospelých. Týmto opatrením sa zamedzí rôznym špekuláciam
s výsledkom. Lekárska prehliadka musí byť vykonaná telovýchovným lekárom a jej platnosť
je 1 rok.
c) V kategórií staršieho dorastu štartujú hráči narodení od 1. 1. 1993 a mladší. V kategórií
žiakov štartujú hráči narodení od 1. 1. 1997 a mladší, žiačky narodené po 1.1.1996
d) Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórií. Po dovršení stanoveného veku prechádzajú do
najbližšej vekovej kategórií vždy k 1. januáru kalendárneho roka, a to po dovršení :
14. roku veku z kategórie žiakov do kategórie dorastu
18.roku veku z kategórie dorast do kategórie dospelých.
V prípade, že hráč dovrší 14. rok veku v období 1. 1. – 31. 12 kalendárneho roku, môže
príslušný súťažný ročník dohrať v kategórií žiakov. Ak hráč dovŕší 18. rok veku v období
1.1. – 31.12. môže príslušný súťažný ročník dohrať v kategórií dorast. Ak sa žiak po
dovŕšení 14.roku, žiačka po dovŕšení 15 roku veku rozhodne štartovať za družstvo dorastu,
môže, ale musí mať vystavený normálny RP (nie žiacky). Následne už nemôže štartovať za
družstvo žiakov, nakoľko žiacky preukaz sa musí pri vybavovaní nového RP odovzdať
Matrike VsFZ v Košiciach.

e) Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami bez
obmedzenia číslovania (v rozpätí číslovania od 1 do max. 30), pričom základnú zostavu
tvoria hráči uvedení v zápise v poradí na prvých jedenástich miestach. Brankár má zároveň
farbu dresu odlišnú od farby dresov ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Právo voľby dresov
má hosťujúci klub. Domáci klub sa musí prispôsobiť.
f) Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je povinný
poskytnúť pre obe družstvá usporiadajúci FK.
g) Striedanie hráčov v súťažiach dospelých – po 3 bez obmedzenia, dorastu – po 4 bez
obmedzenia, v súťažiach žiakov - po 5 bez obmedzenia.
h) Družstvo v zápise rozhodcu uvedie mená 11 hráčov a maximálne 7 náhradníkov. Mená
náhradníkov musia byť rozhodcovi oznámené pred začiatkom stretnutia. Náhradník, ktorý
nie je pred začiatkom stretnutia uvedený v zápise o stretnutí, sa nemôže zúčastniť na hre. Ak
družstvo pricestuje na stretnutie s menším počtom hráčov ako 11, do zápisu uvedenie LEN
prítomných hráčov. R v prípade príchodu ďalších hráčov povolí doplnenie družstva LEN do
počtu 11 a to vo všetkých kategóriách. Konfrontácia hráča sa vykoná pri nástupe na HP. R
zápis doplní v polčasovej prestávke, v prípade príchodu hráčov v 2. polčase po stretnutí.
i) Registračné preukazy náhradníkov ostávajú v kabíne rozhodcov. V prípade konfrontácie pred
stretnutím sa táto vykoná aj u náhradníkov. V prípade námietok k totožnosti hráčov plne
platia ustanovenia SP, čl. 66.
j) Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťažnom (majstrovskom,
pohárovom) stretnutí. Avšak v prípade, že hráč uvedený v zápise o stretnutí družstva klubu
do stretnutia nenastúpi a taktiež neobdrží počas stretnutia ako hráč pripravený na striedanie
osobný trest ČK, môže na ďalšie stretnutie, ktoré sa hrá po ukončení stretnutia, nastúpiť za
predpokladu, že je za takéto družstvo oprávnený nastúpiť.
k) Z dôvodu zamedzenia prieťahov a oneskorených začiatkov stretnutí je domáci FK povinný
vypisovať zápis o stretnutí ako prvý a to vždy tak, aby bol kompletne vyplnený 30 min. pred
UHČ stretnutia v kabíne rozhodcov.
l) Kluby 1.„KAMZÍK“ triedy, 2.triedy a 3.triedy sú povinné vypisovať zápis strojom resp.
počítačom.
11. Podmienky štartu
a) Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný registračný preukaz podľa čl. 34
SP. ŠTK povoľuje štart hráčov v žiackej kategórii len na žiacke RP úplne zaliate.
b) Lekárske prehliadky vo všetkých súťažiach riadených PFZ sú stanovené čl. 36 SP.
Vykonanie lekárskej prehliadky hráčov si FK nechá potvrdiť hromadne na zozname hráčov,
ktorý predkladá ŠTK PFZ pred začiatkom súťažného ročníka. Ak družstvo nepredloží na
riadiaci zväz pred začiatkom súť. ročníka zoznam hráčov s lekárskou prehliadkou, štart
hráčov v stretnutí sa považuje na neoprávnený. Na základe uvedeného budú voči družstvu
vyvodené disciplinárne aj hracie dôsledky. U hráčov, ktorých FK získa v priebehu súťažného
ročníka, si FK nechá vystaviť príslušným lekárom individuálne potvrdenie. Pri nastúpení
nového hráča, ktorý nie je v zozname, požiada FK rozhodcu, aby v zápise o stretnutí
výrazným spôsobom uviedol meno a priezvisko tohto hráča, číslo RP s vyznačením – „nový
hráč na zozname družstva“ a nechá uvedené podpísať kapitánovi a vedúcemu príslušného
družstva. Nenahlásenie zmeny (nového hráča) do zoznamu hráčov má za následok
disciplinárny postih. Telefonické nahlásenie sa neberie do úvahy. Na požiadanie riadiaceho
orgánu je FK povinný predložiť doklad o platnosti lekárskej prehliadky. Pri prestupe hráča
v rámci súťaží PFZ lekárska prehliadka platí z predchádzajúceho klubu. V čase PN sa
prerušuje platnosť lekárskej prehliadky. V čase PN je hráč povinný predložiť klubu doklad o
PN a počas jej trvania nesmie hráč nastúpiť v majstrovských, pohárových, príp. prípravných
stretnutiach. Štart hráča sa v takomto prípade považuje za neoprávnený a voči hráčovi sa

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

postupuje v zmysle ustanovení SP a DP. Striedavý štart hráča sa riadi čl. 113 SP – na
stretnutie dospelých môže nastúpiť hráč, ktorý v deň stretnutia dovŕšil 16 rokov. Lekárska
prehliadka od telovýchovného lekára je platná 366 dní od dátumu vystavenia potvrdenia.
Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou domáceho FK
zabezpečiť zdravotnícku službu. Nedodržanie tohto ustanovenia má za následok disciplinárne
opatrenie.
Súčasťou výstroja musia byť u každého hráča aj chrániče holenných kostí. Hráč, ktorý túto
povinnosť nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry. Rozhodcovia sú povinní
dodržiavanie tohto ustanovenia kontrolovať.
ŠTK povoľuje v družstve v jednom stretnutí štart 3 zahraničných hráčov mimo občanov
Európskej únie.
FK po obdržaní 4, resp. 8, resp. 12 ŽK u hráča nezasiela registračný preukaz na PFZ.
-napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom súťažnom ročníku. Pri
prestupe, resp. hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného FK toho istého
stupňa súťaže sa dovtedy obdržaný počet ŽK prenáša.
-FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŽK podľa zápisu o stretnutí potvrdenom
kapitánom družstva (ŽK uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter!!)
-hráč má po obdržaní 4.(1)resp. 8.(2), resp. 12–ej (3) ŽK automaticky zastavenú činnosť na
príslušný počet stretnutí uvedený v zátvorke. V prípade, že FK neuhradí prejednávací
poplatok na DK, toto nemá vplyv na ďalšie zastavenie činnosti hráča. Neuhradenie
prejednávacieho poplatku po ŽK má vplyv len na ďalší disciplinárny postih FK.
Pri vylúčení hráča, resp. po príkaze DZ na odobratie RP, rozhodca hráčovi neodoberie RP,
len uvedie v zápise o stretnutí okolnosti priestupku hráča, ktoré nechá potvrdiť kapitánom
družstva. Hráč má automaticky zastavenú činnosť. Disciplinárna komisia bude prípad
prerokovávať po zaslaní návrhu trestu, príp. osobnej účasti a príslušného poplatku FK, a na
základe zápisu o stretnutí rozhodcu a
správy delegáta o stretnutí. Výsledok svojho
rozhodnutia oznámi DK futbalovému klubu pri osobnej účasti alebo prostredníctvom
úradnej správy. Pri inzultácii R hráčom alebo funkcionárom rozhodca RP neodoberá. Pri
inzultácií rozhodcov sa na najbližšie zasadnutie v stredu povinne dostavia: rozhodcovia, DZ,
kapitáni a vedúci oboch družstiev, a ďalší hráči a funkcionári, ktorí mali podiel na inzultácií.
Ak je stretnutie predčasne ukončené z dôvodu inzultácie R alebo AR, oznámi R dôvod jeho
ukončenia za prítomnosti DZ, kapitánov (u mládeže aj vedúcich) družstiev v kabíne
rozhodcov. DZ, R a AR to podrobne uvedú vo svojich správach a do 24 hod. odošlú správu
na riadiací zväz. V prípade ak sa FK dopustí v jednom súť.ročníku 2 x inzultácie,
uvedený FK bude vylúčený zo súťaže. Jeho zaradenie v novom súť.ročníku bude podľa
SP. Taktiež pri neprístojnostiach pred, počas a po stretnutí R oznámi popisom na zadnej
strane zápisu o stretnutí dôvod neprístojnosti a nechá uvedené podpísať obidvom kapitátom a
vedúcim družstiev. Uvedené bude pre klub podkladom , zaujať svoje stanovisko
k predmetnej vzniknutej udalosti do najbližšieho zasadnutia DK.
ŠTK povoľuje predaj piva bez obmedzenia stupňa, ale len v plastových pohároch. Predaj
alkoholu je zakázaný. V prípade porušenia tohto zákazu budú voči previnilcom vyvodené
discipinárne dôsledky, taktiež pri neprístojnostiach pred, počas a po stretnutí R oznámi
uvedené popisom na zadnej strane zápisu a kapitáni a vedúci uvedené na zadnej strane zápisu
podpíšu.
Po stretnutí R vyplní 1. stranu zápisu aj s osobnými trestami, (pri ŽK aj ČK napíše minútu
udelenia trestu do kolónky ŽK, ČK v hornej časti zápisu, pri ČK uvedie v kolónke vylúčení
hráči minútu, číslo, meno a priezvisko a napíše dôvod vylúčenia, pri ŽK uvedie v kolónke
vylúčení hráči minútu, číslo a meno a priezvisko bez dôvodu udelenia ŽK) resp.
pripomienkami kapitána k stretnutiu, a takto vyplnený zápis s podpismi kapitánov po jednej
kópií odovzdá kapitánom (u mládeže vedúcim) družstva aj s podpisom rozhodcu. Tieto

k)
l)

m)

n)

zápisy potom slúžia FK pri prípadnom námietkovom konaní, resp. pri evidencií počtu ŽK,
aby nedochádzalo ku kontumácií výsledkov z dôvodu obdržania príslušných počtov ŽK.
FK všetkých stupňov súťaží sú povinné vyznačiť priestor dovoleného pohybu trénera, t.j. 1
meter po stranách lavičky náhradníkov a 1 meter od postrannej čiary.
Ak bol tréner, vedúci družstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môže zdržovať počas stretnutia
na lavičke náhradníkov, vykázaný rozhodcom mimo hraciu plochu, má okamžite zákaz
výkonu funkcie počas stretnutia až do prijatia záveru disciplinárnej komisie.
V zmysle SP, čl. 31, bod „b“ sú družstvá dospelých I. a II. triedy štartujúce v súťažiach PFZ
povinné mať najmenej jedno mládežnícke družstvo zaradené v riadnych dlhodobých
súťažiach.
Na základe schválenia VV PFZ ŠTK nezaradí do nasledujúceho súť. ročníka družstvo
v príslušnej kategórii, ktoré v priebehu tohto súť.roč. nastúpi na stretnutie v neúplnom počte,
a ich najmenej 2 stretnutia budú skontumované z dôvodu poklesu hráčov pod 7.

o) V prípade, že v priebehu súťažného ročníka FK odhlási družstvo mládeže, alebo toto
družstvo bude zo súťaže vylúčené z dôvodov neúčasti na stretnutiach a podmienka
z bodu „m“ takto nebude splnená, bude družstvo dospelých príslušného FK
automatický vylúčené zo súťaží PFZ !!!

12. Konfrontácia hráčov
a) V súťažiach riadených PFZ je vo všetkých kategóriach konfrontácia povinná pred
stretnutím. Vykonávajú ju kapitáni družstiev za účasti svojich vedúcich.
b) V prípade neuznania totožnosti niektorého hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi
(vedúcimi družstiev), kapitán uvedie námietku proti štartu hráča (hráčov) do zápisu o
stretnutí. Následne vykonanie kontroly totožnosti podľa registračných preukazov vykoná
rozhodca sám tak, že skonfrontuje fotografiu hráča na RP, zaznamená do zápisu o stretnutí
podľa odpovedí hráča jeho osobné údaje (adresu trvalého bydliska a pod.), nechá hráča
podpísať uvedené údaje 2krát (taktiež ich podpíše kapitán a vedúci družstva). Hráči sú
povinní mať pri sebe hodnoverný preukaz totožnosti (napr. OP, pas, a pod.,) Ak rozhodca po
konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že RP zodpovedá totožnosti hráča(bez toho, aby
hráč predkladal preukaz totožnosti), povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a na zadnej strane
zápisu popíše dôvod svojho rozhodnutia. Po stretnutí hráčovi odoberie RP a zašle ho so
zápisom na PFZ. V prípade námietky voči štartu hráča, ak rozhodca nevie podľa RP zistiť
totožnosť takéhoto hráča je hráč povinný predložiť (na žiadosť rozhodcu!!!) hodnoverný
doklad (OP, pas, vodický preukaz), Ak sa hráč nemôže hodnoverne preukázať dokladom
totožnosti, je rozhodca povinný hráča nepripustiť do stretnutia. Hráč, ktorý v čase
konfrontácie nie je prítomný, musí byť rozhodcom stretnutia zo Zápisu o stretnutí
vyčiarknutý. Pri uplatnení tohoto ustanovenia nie je možné vzniesť námietku voči štartu
hráča. V prípade odmietnutia podrobiť sa konfrontácií, rozhodca takéhoto hráča nepripustí
k hre. Po stretnutí rozhodca zašle RP konfrontovaného hráča spoločne so zápisom o
stretnutí na PFZ. 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. Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva.
Odmietnutie konfrontácie hráčov má okrem hracích dôsledkov v súlade s článkom 100 SP i
disciplinárne dôsledky voči klubu, kapitánovi, vedúcemu družstva a hráčovi, ktorý
konfrontáciu odmietol, a v prípade nesprávneho postupu aj voči rozhodcovi.
c) 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 R, DZ, kapitáni a vedúci obidvoch družstiev a

hráč (hráči), proti ktorým bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka resp. záznam
rozhodcu.
d) Ak bola kontrola totožnosti vykonaná a kapitán družstva súpera alebo jeho zástupca
neuviedol žiadne námietky proti totožnosti hráča ihned pred stretnutím, nie je už neskôr
možné uvádzať prípadné námietky ohľadne totožnosti hráča do zápisu o stretnutí. Rozhodca
nemôže vykonať kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráča resp. družstva alebo náhradníka
opakovane, v rôznom čase.
13. Zoznam hráčov
a) FK zašlú riadiacemu orgánu do začiatku súťažného ročníka zoznam družstva s uvedením
dátumu narodenia a čísla RP. Súčasťou zoznamu musí byť fotokópia trénerskeho preukazu
a licencie, ktorá podlieha schváleniu TMK VsFZ v zmysle článku „14“.
Zoznam družstva sa predkladá v zmysle SP čl. 37 bod 4 na celý súťažný ročník.
b) FK hrajúce v súťažiach PFZ ako B družstvo, musia riadiacemu orgánu ako aj rozhodcovi pred
stretnutím predložiť zoznam A družstva. Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach, štart hráčov
A družstva za B družstvo sa riadi nasledovne:
-hráči, ktorí sú uvedení na súpiske, môžu hrať v majstrovských stretnutiach za to družstvo
klubu, na ktorého súpiske sú uvedení. V „B“ družstve klubu môžu štartovať v majstrovskom
stretnutí maximálne 3 hráči uvedení na súpiske „A“ družstva pod poradovými číslami 1 –
13, a ktorí za „A“ družstvo v príslušnej vekovej kategórií a v príslušnej časti súťažného
ročníka (jeseň, jar) neštartovali vo viac ako 7 majstrovských stretnutiach. Za štart
v majstrovskom stretnutí sa považuje akýkoľvek jeho časový úsek.
-hráči uvedení na súpiske „A“ družstva pod poradovými číslami 14 a vyššie môžu za „B“
družstvo štartovať bez obmedzenia počtu.

14. Kvalifikácia trénerov
Pre súťaže riadené PFZ platia nasledovné ustanovenia, ktoré sú FK povinné bezpodmienečne
dodržať.
I. trieda dospelí , 1.trieda žiaci, 2.trieda žiaci, od 1.1.2012 aj dorast - hlavný tréner musí byť držiteľ
vzdelávania: minimálne licencie IV/C

15. Povinnosti FK pri predkladaní licencie trénera
a) Pred stretnutím predkladá vedúci družstva spolu s registračnými preukazmi aj platnú
licenciu trénera, ktorý je na zadnej strane zápisu menovite uvedený a jeho meno a
priezvisko je rovnaké ako na potvrdenej súpiske.
b) Pokiaľ dôjde ku zmene trénera, je FK povinný túto zmenu ihneď nahlásiť na TMK PFZ,
ktorá zaznamená túto zmenu na súpiske, ktorú má k dispozícií ŠTK PFZ.
c) Družstvo, ktoré nebude mať na stretnutí kvalifikovaného trénera podlieha disciplinárnemu
konaniu.

16. Systém súťaží
Podľa platného súťažného poriadku sa hrá systémom každý s každým dvojkolovo, resp.
trojkolovo podľa rozpisu súťaží.
17. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie

PFZ doplňuje s platnosťou pre futbalové súťaže PFZ čl. 100 SP nasledovnými zásadami:
a) Ak sa majstrovské stretnutie vôbec neuskutoční v stanovenom termíne z viny niektorého FK,
klub, ktorý sa neprevinil zašle do 3 dní ŠTK a súperovi písomné stanovisko (doporučene), či
súhlasí s odohratím stretnutia v náhradnom termíne. Ak bude stanovisko kladné, bude ŠTK
oprávnená prihliadnúť na túto skutočnosť pri riešení prípadu. Keď ŠTK takéto stanovisko
nedostane, resp. bude toto stanovisko záporné, bude riešiť prípad podľa platných odsekov čl.
100 SP a bodu 7 h tohto Rozpisu.
b) Ak na majstrovské stretnutie nastúpi jeden zo súperov zavinene po čakacej dobe alebo
prekročí polčasovú prestávku a stretnutie sa napriek tomu odohrá, je ŠTK oprávnená uznať
výsledok dosiahnutý na ihrisku za predpokladu, že FK, ktorý sa neprevinil, nepodal
námietky podľa pokynov čl. 118 až 125.
c) V prípade neskorého začiatku stretnutia je R povinný na zadnej strane zápisu uviesť dôvod
neskorého začiatku stretnutia a dať dôvod podpísať kapitánom resp. vedúcimdružstiev.
18. Zásady pre zmeny termínov
Zmeny termínov uvedených v termínovej listine sa môžu vykonať len na základe náležite
odôvodnených príčin:
a) Stretnutia sa zásadne predohrávajú, pokiaľ ŠTK nerozhodne ináč.
b) V prípade, že z dôvodu krajne nepriaznivých poveternostných podmienok (prietrž mračien a
pod.) sa v posledných 3 kolách stretnutie neodohrá, družstvá sú povinné odohrať toto
stretnutie ihneď do nasledujúcej stredy na základe vzájomnej dohody termínu.
c) Usporiadajúci FK požiada ŠTK písomne o zmenu termínu (hracieho času, hracej plochy)
najneskôr do 21 dní pred stretnutím. Zmeny termínu takým spôsobom sú možné len na dni
pracovného pokoja a súper je povinný zmenu akceptovať po predchádzajúcom súhlase ŠTK.
Na základe vzájomnej dohody je lehota pre zmeny termínov 10 dní. Nedodržaním stanovenej
lehoty ŠTK žiadosť zamietne. FK, ktorý žiada zmenu je povinný uhradiť poplatok 6,60 EUR.
19. Vybavenosť futbalových štadiónov
V zmysle rozhodnutia Výkonného výboru PFZ bola prijatá zásada minimálneho vybavenia
štadiónov pre družstvá štartujúcich v súťažiach PFZ nasledovne:

I. trieda:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

Šatne pre súpera a rozhodcov so sprchami a teplou vodou, WC
Hracia plocha: upravovaná trávnatá plocha, rovný povrch.
Rozmery: šírka – 64 až 68 m, dĺžka – 95 až 105 m.
Oplotenie hracej plochy: pevná zábrana okolo celej hracej plochy zo strany divákov
musí byť umiestnená minimálne 2 m od postrannej čiary a minimálne 4 m od bránkovej
čiary. V prípade, že za niektorou z uvedených čiar sa diváci nenachádzajú pevná zábrana
nie je nutná.
Priestor odchodu hráčov a rozhodcov z hracej plochy: musí byť zabezpečený tak, aby
v žiadnom prípade nebol možný kontakt odchádzajúcich hráčov a rozhodcov s divákmi,
t.z. odchod musí byť zabezpečený.
Šatňa rozhodcov: jej plocha musí byť dostatočne priestranná, obsahuje stôl, min. 4
stoličky, príslušný počet vešiakov na zavesenie šatstva rozhodcov a DZ.
Šatne družstiev: šatne družstiev musia byť dostatočne priestranné, čisté, bez plesní.
Podlaha sprchy musí byť opatrená z hygienických dôvodov plastovými roštami.
Sociálne zariadenie pre divákov – muži + ženy.

II. trieda:

a)
b)
c)

g)
h)

Šatne pre súpera a rozhodcov s teplou vodou na umytie, WC
Hracia plocha: upravovaná trávnatá plocha, rovný povrch.
Rozmery hracej plochy: šírka - 64 až 68 m, dĺžka - 95 až 105 m.
d)
Oplotenie hracej plochy: pevná zábrana okolo celej hracej plochy zo strany
divákov musí byť umiestnená minimálne 2 m od postrannej čiary a minimálne 4 m od
bránkovej čiary. V prípade, že za niektorou z uvedených čiar sa diváci nenachádzajú
pevná zábrana nie je nutná.
e)
Priestor odchodu hráčov a rozhodcov z hracej plochy: musí byť zabezpečený
tak, aby v žiadnom prípade nebol možný kontakt odchádzajúcich hráčov a rozhodcov
s divákmi, t.z. odchod musí byť zabezpečený.
f)
Šatňa rozhodcov: jej plocha musí byť dostatočne priestranná, obsahuje stôl,
min. 4 stoličky, príslušný počet vešiakov na zavesenie šatstva rozhodcov a DZ.
Šatne družstiev: šatne družstiev musia byť dostatočne priestranné, čisté, bez plesní.
Sociálne zariadenie pre divákov – muži + ženy.

III. trieda:
Šatne pre súpera a rozhodcov s vodou na umytie
Hracia plocha: trávnatá
c)
Oplotenie hracej plochy: pevná zábrana okolo celej hracej plochy
zo strany divákov musí byť umiestnená minimálne 2 m od postrannej čiary a minimálne 4
m od bránkovej čiary. V prípade, že za niektorou z uvedených čiar sa diváci
nenachádzajú pevná zábrana nie je nutná.
d)
Priestor odchodu hráčov a rozhodcov z hracej plochy: musí byť
zabezpečený tak, aby v žiadnom prípade nebol možný kontakt odchádzajúcich hráčov
a rozhodcov s divákmi, t.z. odchod musí byť zabezpečený.
e)
Šatňa rozhodcov: jej plocha musí byť dostatočne priestranná,
obsahuje stôl, stoličku, vešiak na zavesenie šatstva rozhodcov.
20. Povinnosť usporiadajúceho klubu
Usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov,
funkcionárov, rozhodcov a delegáta v šatniach. Ďalej zaistiť bezpečnosť ich dopravných
prostriedkov parkujúcich na určenom mieste v areáli. Za spôsobené škody zodpovedá
usporiadajúci FK. Peniaze, klenoty a iné cennosti sú povinní vyššie uvedení odovzdať do
úschovy hlavnému usporiadateľovi.
21. Postup a zostup v súťažnom ročníku 2011-2012
Kritéria postupov a zostupov:
Ak majú po odohranej súťaží dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o
postupujúcom alebo vypadavajúcom:
a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí
b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí
c) vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach
Ak sú tieto kritéria rovnaké, zohrajú družstvá kvalifikáciu jednokolovo na neutrálnom
ihrisku.
Na určenie priebežného poradia, resp. v prípadoch, kde sa nerozhoduje o postupe platí čl. 26
SP. Poradie družstiev sa v priebehu súťaže (a aj v prípade, že sa nerozhoduje o postupe a

zostupe) určí na základe počtu získaných bodov zo všetkých odohraných stretnutí. V prípade
rovnosti bodov sa priebežné poradie určí nasledovne:
a) z gólového rozdielu zo všetkých odohraných stretnutí
b) z vyššieho počtu strelených gólov zo všetkých odohraných stretnutí
c) z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach
d) z vyššieho počtu remíz na súperových ihriskách
Súťaže dospelých:
V súťaží 2.trieda majú zabezpečený postup do vyššej súťaže mužstvá umiestnené na
prvých dvoch miestach po skončení súťažného ročníka!!!
V ostatných súťažiach dospelých majú zabezpečený postup do vyššej súťaže vždy družstvá
umiestnené na 1. mieste po skončení súťažného ročníka.

Súťaže skupín dorastu:
Zo súťaže skupín dorasteneckých súťaží postupuje do súťaže riadenej VsFZ družstvo
umiestnené na 1. mieste. Ak budú mať záujem štartovať vo VsFZ víťazi obidvoch skupín,
odohrajú barážové stretnutie o celkového víťaza.
Súťaže skupín žiakov:
Zo súťaže 1.triedy žiakov postupuje do súťaže riadenej VsFZ družstvo umiestnené na 1.
mieste, v tom prípade, že vytvorí dvojičku st. a ml. žiakov. Zo súťaže 2.triedy žiakov majú
zaručený postup do 1.triedy žiakov víťazi sk. A aj sk. B.!!!
Zostupy:
Zo súťaží I. a II. triedy dospelých zostúpi družstvo, ktoré sa umiestnilo na poslednom
mieste, prípadne ďalšie podľa náväznosti na vyššie súťaže.
22. Rozhodcovia a delegáti zväzu
Rozhodcov a delegátov deleguje na stretnutia KR PFZ. Delegačné listiny, ktorými informuje
PFZ o obsadení rozhodcov a delegátov, sú záväzné len pre rozhodcov a delegátov. PFZ si
vyhradzuje právo inej voľby oznámenia delegácie na stretnutia.
FK má právo vetovať 3 rozhodcov uvedených v nominačných listinách stále pred jesennou a
jarnou časťou súťažného ročníka.
Rozhodcovia zo stretnutí sú povinní zasielať zápis zo stretnutia 1 x originál + 2 prefotené
kópiev v oblálke A5. Delegáti zasielajú svoje správy zo všetkých stretnutí zásadne strojovým
písmom – 1 x originál + 2 prefotené kópie. Zápis a správu zo stretnutí sú povinní
rozhodcovia a delegáti doručiť na PFZ do 48 hod. Pokiaľ je zápis podnetom riešenia DK
(ČK, inzultácia, neprístojnosti) do 24 hod.
Rozhodcovia, zaradení na nominačnej listine súťaží riadených PFZ, ktorí sú aktívnymi
hráčmi v súťažiach dospelých PFZ, môžu rozhodovať len mládežnícke stretnutia. R sú
povinní vypisovať zápisť zo stretnutia 1. Kamzík triedy,2. Triedy a 3.triedy strojom resp.
počítačom. Nedodržanie tohoto nariadenia má za následek fin. pokutu 7,00 €. R sú povinní
hlásiť výsledky stretnutí vždy najneskôr nedeľu do 20:00 hod SMS správou. Nenahlásenie
výsledkov má diciplinárny postich 4,00 EUR

23. Zasadnutia odborných komisií
Zasadnutia odborných komisií PFZ sa budú konať takto:

- ŠTK každú stredu o 15:00 hod.
- KR a DZ každú stredu o 15:00 hod.
- DK každú stredu o 15:00 hod.
Úradné správy PFZ, rozhodnutia odborných komisií a delegácie R a DZ budú
uverejňované na oficiálnej internetovej stránke www.pfz-poprad.sk.
24. Dotácie na mládežnícke podujatia
FK, ktoré majú záujem o finančnú dotáciu mládežníckych turnajov v r. 2012 sú povinné
písomne požiadať PFZ o poskytnutie dotácie. Žiadosti bude posudzovať VV PFZ podľa týchto
kritérií: a) tradícia, zachovať špičkové turnaje, b) medzinárodná účasť, c) kvalita a výkonnosť
účastníkov, d) regionálna pôsobnosť, e) klub PFZ, f) budú sa uprednostňovať turnaje s účasťou
výberu podtatranského regiónu, g) turnaje bez výberu štartovného
25. Záverečné ustanovenie
Tento Rozpis schválila Rada PFZ v Poprade dňa 23. 6. 2011.
Rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného súťažného poriadku a je záväzný pre riadiaci zväz aj
futbalové kluby v podtatranských futbalových súťažiach. Výklad k tomuto rozpisu prislúcha
PFZ.

Ján Šproch, v.r.
predseda ŠTK PFZ

Štefan Vaľko, v.r.
predseda VV PFZ

Anna Chmurová, v.r.
sekretár PFZ

VÝZVA
KOMISIE FAIR-PLAY PRI SFZ
Komisia Fair-play pri Slovenskom futbalovom zväze hľadá tých činovníkov spomedzi
hráčov (bývalých aj terajších), členov realizačných tímov a funkcionárov, ktorí sa zaslúžili
dlhodobo alebo jednorázovým činom o naplnenie myšlienky Fair-play v našom futbale.
Komisia Fair-play pri SFZ má za cieľ popularizovať idey a činy Fair-play, propagovať ich
nositeľov a navrhnúť ich na Ceny Fair-play MUDr. Ivana Chodáka, ktoré sa budú udeľovať
vždy začiatkom roka v Dolnom Kubíne.
Cena Fair-play MUDr. Ivana Chodáka sa udeľuje:
1. jednotlivcom
2. kolektívom
Vyhlasuje sa v troch kategóriach:
1. Za dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť
2. Za dlhoročnú príkladnú činnosť a celkový prínos pre slovenský futbal
3. Za výnimočný čin vo futbale
Návrhy kandidátov na udelenie cien v jednotlivých kategóriach podávajú:
1. futbalové orgány
2. jednotlivci
3. iné organizácie
Komisia Fair-play pri SFZ zhromažďuje predložené návrhy v priebehu kalendárneho roka a
ich vyhodnotenie vykonáva po uzavretí písomných návrhov k 31. Decembru 2010.
Po posúdení a overení údajov z písomných návrhov komisia predloží návrh na udelenie Cien
Fair-play Výkonnému výboru SFZ na schválenie.
Vybratí kandidáti budú ocenení plaketou s textom: „Nositeľ Ceny Fair-play MUDr. Ivana
Chodáka za rok 2010 “.

Komisia Fair-play pri SFZ

