ROZPIS SÚŤAŽÍ ObFZ TREBIŠOV
pre súťažný ročník 2010/2011
Hlásenie výsledkov stretnutí na ObFZ v Trebišove
p o v i n n o s ť:
hlásiť výsledky všetkých domácich majstrovských stretnutí svojich družstiev (dospelých, dorastencov a
žiakov) ihneď po stretnutí, najneskôr do 20,00 hod. v deň konania stretnutia (napr. ak sa hrá v sobotu, tak
nahlásiť v sobotu) na ObFZ v Trebišove nasledujúcimi spôsobmi :
I. na telefón, záznamník číslo :
II. na faxové číslo :
III. mobilné číslo :
IV. e-mail :
V. osobne v pondelok do 8,00 hod.

672 22 56
672 22 56
0905 597 648
obfztv@obfztv.sk
na ObFZ, J. Kostru 1, Trebišov

Pri hlásení výsledkov je potrebné stručne uviesť kategóriu, súťaž, výsledok stretnutia a výsledok polčasu.
Pri neodohranom, resp. nedohranom stretnutí aj stručný dôvod.
Taktiež môžete zasielať stručný komentár zo stretnutí do redakcií : Slovo Zemplína na tel., fax. číslo : 672
52 78
Takýmto spôsobom môžete hlásiť aj výsledky prípravných stretnutí a turnajov. Uvítame aj príspevky o
činnosti, resp. histórii Vášho FK, blahoželania jubilantom (funkcionárom, hráčom, rozhodcom) a pod.
Určené:

a) všetkým futbalovým klubom ObFZ Trebišov
b) členom Rady, Výkonného výboru a komisií ObFZ Trebišov
c) rozhodcom a delegátom ObFZ Trebišov
d) SFZ Bratislava, VsFZ Košice
e) zástupcom masovokomunikačných prostriedkov

Poštu doručovať na adresu:

Oblastný futbalový zväz
J. Kostru 1
075 01 Trebišov

Telefón (sekretariát):

056 / 672 22 56

Fax:

056 / 672 22 56

Mobil (sekretár):

0905 597 648

E-mail:

obfztv@obfztv.sk

Web stránka:

www.obfztv.sk

Bankové spojenie:

č. ú. 1176467258/0200 , VÚB Trebišov

IČO:

306 854 43

DIČ:

2022125919
ÚVOD

1/ Rada Oblastného futbalového zväzu v Trebišove
1. HLEBAŠKO Štefan, Trebišov
2. CZETÖ František, Biel
3. KOŠČO Peter, Plechotice

4. KOVÁČ Zoltán, M. Horeš
5. LISKA Ladislav, Rad
6. MARCIN Andrej, Dvorianky
7. STAŠ Ján, Vojčice
8. ŠIMAI Michal, Parchovany
9. ŠVEC Vladimír, Nový Ruskov
10. TAKÁCS Jozef, Streda n/Bodrogom
11. VARGA František, Somotor
2/ Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu v Trebišove
1. HLEBAŠKO Štefan, Trebišov - predseda
2. DIOSZEGI Ján, Trebišov
3. HREŠKO Jozef, Trebišov
4. IĽKO Michal, Trebišov
5. KUDRÍK Marián, Streda n/Bodrogom
6. MANASIL Marián, Trebišov
7. NAGY Tibor, Borša
3/ Predsedovia komisií:
Predseda ŠTK - Koščo Peter, predseda DK – Sakáč Jaroslav, predseda KR – Hreško Jozef, predseda TMK – Nagy
Tibor, predseda MRK – Švec Vladimír, predseda KM – Vass Róbert, vedúci ÚDZ – Voroňák Miroslav, predseda EK Liska Ladislav, predseda odvolacej komisie – Repovský Jozef
4/ Zasadnutia komisií: ŠTK, DK, KR, KM (streda 15,30 hod.), ostatné komisie, Rada a Výkonný výbor na základe
pozvánok.
A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA ROZPISU
1/ Riadenie súťaží - kategórie:
Dospelí: I. trieda dospelí, II. trieda dospelí (skupiny A, B)
Dorast: I. trieda A skupina + Žiaci A skupina (dvojičky), I. trieda B skupina + Žiaci B skupina (dvojičky), I.
trieda dorast C skupina (samostatne), I. trieda dorast D skupina (samostatne)
Žiaci: C a D skupina
2/ Termíny - hracie dni
Mládež v sobotu, dospelí v nedeľu s tým, že v I. a II. triede dospelých sa stretnutia uvedené vo vyžrebovaní ako posledné
v jednotlivých kolách odohrajú v sobotu v ÚHČ (viď vyžrebovanie súťaží)
Výkonný výbor na podnet ŠTK si vyhradzuje právo určiť, prípadne zmeniť termíny stretnutí.
3/ Účastníci súťaže sú uvedení vo vyžrebovaní v termínovej listine.
4/ Hracie dni a hracie časy sú u dospelých v sobotu (bod 2) a nedeľu, u dorastu a žiakov v sobotu. Hrací čas je na
základe SP článok 63.
5/ Miesta stretnutia - sa hrajú na ihriskách futbalových klubov schválených ŠTK. Prípadná zmena ihriska v priebehu
súťaže musí byť odsúhlasená ŠTK vopred. O hracej ploche a jej spôsobilosti s konečnou platnosťou rozhoduje hlavný
rozhodca.
6/ Hospodárske náležitosti:
Všetky úhrady t.j. poplatky (karty, registrácia, súťažné vklady, prestupy pokuty atď.) je treba uhrádzať
výhradne poštovou poukážkou na účet ObFZ. Hotovostné úhrady nebudú akceptované.
Každý klub hrá súťažné stretnutia na vlastné náklady. Pre súťažný ročník 2010/2011 sú uznesením Rady č. 74/08 schválené
súťažné vklady:
I. TRIEDA - 100 €

II. TRIEDA – 83 €

Po vystúpení alebo vylúčení družstva zo súťaže, súťažný vklad prepadá a hradia sa z neho náklady pre ObFZ a jeho komisie.
V prípade, že sa stretnutie opakuje, výdavky spojené s jeho opakovaním sa rozdelia spravidla rovnomerne na obe strany,
alebo určí po preskúmaní dôvodov ŠTK.
Pre I. a II. triedu dospelých, hosťujúce družstvo obdrží 22 voľných vstupeniek pred vstupom do areálu ihriska.
Pre I. triedu dorastu a žiakov hosťujúce družstvo obdrží 17 voľných vstupeniek pred vstupom do areálu ihriska.

V prípade, ak sa stretnutie neuskutoční z viny hociktorého družstva, rozhodcom a delegátovi zväzu sa vypláca suma (50 % z určenej paušálnej
odmeny, - 19% daň + cestovné, stravné (pokiaľ spĺňa vyššie uvedený predpis o náhrade stravného) a administratívne náklady. Sumu uhradí
domáce družstvo. Táto čiastka sa uvedie v zápise o stretnutí.

V prípade neoprávneného preúčtovania náležitostí R alebo DZ zašlite kópiu výdavkového dokladu na KR a ŠTK k riešeniu
vrátenia preplatku a uloženiu disciplinárneho trestu.
Pokuty, ktoré udelí riadiaci zväz a jeho komisie, sú povinné kluby uhradiť do 15 dní od zverejnenia udelenia
pokuty v ÚS a doklad o úhrade predložiť na sekretariát ObFZ.
V prípade nepredloženia dokladu o zaplatení na ďalšom zasadnutí, budú jednotlivé prípady odovzdané DK
s ďalšími hracími a disciplinárnymi dôsledkami.
7/ TABUĽKA poplatkov a poriadkových pokút:
Prípad
a/ nenastúpenie na stretnutie

b/ svojvoľné preloženie stretnutia

c/ stretnutie zahájené po čakacej
dobe
d/ neupravená hracia plocha

e/ neodoslanie zápisu zo stretnutia

f/ neoprávnené námietky

g/ nezapísanie a nepodpísanie
kapitánov o losovaní rozhodcu v
zápise o stretnutí
h/ svojvoľné
plochy

opustenie

hracej

i/ neúčasť na zasadnutiach komisií

j/ nepodpísanie zápisu kapitánom/
pre
mládežnické
stretnutia
aj
vedúcim družstva/
k/ nenahlásenie výsledkov stretnutí
na ObFZ uvedené na 2. str. obálky
l/ úmyselné nedohranie stretnutia
pre malý počet hráčov (pod 7), právo rozhodnutia patrí ŠTK
m/ nevybavené šatne pre súpera,
rozhodcov, lavičky
n/ odstúpenie, resp. vylúčenie zo
súťaže
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žiaci

o/neoprávnený štart hráča
(aj počas PN)
p/ poriadková pokuta (porušenie
minimálnej vybavenosti ihrísk,
nedodržaná veľkosť rohovej zástavky
a pod.)
r/ nedodanie videozáznamu
s/ dodanie neúplného videozáznamu
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t/ poplatok za žiacku registráciu (priložiť foto, rodný list, vypísanú a potvrdenú
prihlášku k registrácii s podpismi zákonných zástupcov):
2
VS - 232
u/ poplatok za zmenu názvu FK v žiackom preukaze:
1
232
v/ prerokovanie prípadu jednotlivca (dospelí, dorast)
na DK ( 4 ŽK, ČK):
4
238
z/ prerokovanie prípadu kolektívu na DK:
8
233
x/ žiadosť o odpustenie zvyšku trestu hráča:
10
237
y/ FK za 4 ŽK musí predložiť na najbližšie zasadnutie DK doklad o úhrade
ak ho nepredloží, DK 4 ŽK prejedná s poplatkom :
4+8
238
w/ FK za ČK musí predložiť na najbližšie zasadnutie DK doklad o úhrade,
ak ho nepredloží, DK ČK neprejedná. Ak FK nepredloží doklad o úhrade ani do jej
ďalšieho zasadnutia, DK ČK prejedná s poplatkom :
4+8
238
á/ za neoprávnený štart hráča po 4 ŽK, ČK:
10
233
ú/ nepotvrdenie, nedodržanie termínu
potvrdenia súpisky (jeseň, jar)
7
233
Poriadkové pokuty navrhnuté pre DK od KR a ÚDZ:
a/ neodoslanie zápisu (správy DZ) v lehote na najbližšie
zasadnutie komisie
b/ neodoslanie zápisu (správy DZ) v lehote na ďalšie
zasadnutie komisie
c/ nedostatočné vypísanie zápisu o stretnutí (správy DZ)
(strelci gólov, hodnotenie ak nebol DZ, Fair-play):
d/ neodôvodnené oneskorené ospravedlnenie:
e/ nedostatočné a nepresné vypísanie ŽK, ČK, PK atď:
f/ neúčasť na komisii po nedohraní stretnutia,
inzultácii, predvolaní :

4
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8
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2
4
4
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234
234

4

234

Poplatky Matričnej komisie:
a/ prestup, hosťovanie dospelí – 10 €, dorast do 18 rokov – 7 €, žiaci – 4 € 231
b/poplatok za žiacku registráciu (priložiť foto, rodný list, vypísanú a potvrdenú
prihlášku k registrácii s podpismi zákonných zástupcov):
2
232
c/poplatok za zmenu názvu FK v žiackom preukaze:
1
232
Právo udeľovať poriadkové pokuty a tresty za previnenia ma len DK podľa platného DP a Rozpisu súťaží na
návrh komisii ŠTK, KR, MRK a ďalších.
Družstvo, ktoré má od DK zastavenú činnosť NEPO nasledujúce stretnutie odohrá a po skončení súťažného
ročníka mu ŠTK odpočíta príslušný počet bodov podľa počtu stretnutí, ktoré udelila DK.
Zásady pre zmeny termínov
(žiadosť je na web stránke ObFZ – viď tlačivá)
- potvrdenie o dôvode zmeny termínu, doklad o úhrade príslušného poplatku za žiadosť, podací lístok o tom, že kópia
žiadosti bola doporučenou poštou zaslaná súperovi (ak už jeho súhlas s navrhovanou zmenou nie je uvedený v žiadosti)
- stretnutia sa zásadne predohrávajú, pokiaľ ŠTK nerozhodne inak
- v prípade, že z dôvodu krajne nepriaznivých poveternostných podmienok (prietrž mračien a pod.) sa v posledných 3 kolách
stretnutie neodohrá, družstva sú povinné odohrať toto stretnutie ihneď v nasledujúcom týždni na základe vzájomnej dohody
termínu.
- dohoda o zmene termínu musí byť doručená na ObFZ takou formou (doručená pošta, fax, e-mail , osobne oproti podpisu),
aby sa dal jednoznačne určiť dátum jej doručenia
Poplatok za žiadosť pre zmeny termínov je:
- v súťažiach dospelých

7

239

- v súťažiach mládeže
4
239
U dospelých musí previnivší klub za nenastúpenie na stretnutie zaplatiť pokutu ihneď na ObFZ ! Družstvo,
ktoré nenastúpilo na stretnutie má až do zaplatenia pokuty zastavenú činnosť !
Poplatok (-ky) za prerokovanie 4 ŽK, resp. ČK je FK povinný ihneď, na najbližšom zasadnutí DK, kde je
potrebné predložiť doklad o úhrade, resp. tento priložiť k písomnému vyjadreniu.
Vylúčený hráč je povinný predložiť vyjadrenie písomne ak sa nemôže zúčastniť na DK a súčasne FK navrhne výšku trestu.
Rovnaký postup sa vyžaduje aj pri odpustení trestu.
8/ Úpravy a zmeny súťaží:
1. Úpravy súťaží môže vykonať len RADA ObFZ na návrh VV a podnet komisie ŠTK.
2. Úpravy sa vzťahujú na štruktúru súťaží a rozdelenie oddielov do jednotlivých územných oblasti. Pri rozdelení je nutné
prihliadať k funkcii súťaže a ekonomickým podmienkam.
3. Ak vystúpi družstvo z rozohratej majstrovskej súťaže bude v ďalšom súťažnom ročníku zaradené do najnižšej triedy ak o
to požiada prihláškou a zaplatí súťažný vklad . O jeho zaradení rozhodne ŠTK s podmienkou , že má vyrovnané všetky
podlžnosti voči ObFZ v čase vystúpenia zo súťaže.
9/ Odmeny pre rozhodcov a delegátov v súťažiach ObFZ Trebišov
DOSPELÍ

DORAST

ŽIACI

I. Trieda

II. Trieda

I. Trieda

MS + turnaje

R

25,-

20,-

14,-

9,-

AR

17,-

15,-

10,-

6,-

DZ

20,-

17,-

-

-

Tieto odmeny je potrebné vyplácať cez Príkaznú zmluvu a podliehajú dani z príjmu vo výške 19%, ktorú
účtujúci FK zrazí z hore uvedenej paušálnej odmeny R a DZ.
Túto daň je FK povinný raz mesačne odviesť na príslušný daňový úrad v zmysle predpisov o dani z príjmu. Cestovné a
stravné sa nezdaňuje.
- R a DZ si môžu účtovať administratívne náklady - 1 €
Cestovné náhrady:
a, Cestovná náhrada pre rozhodcov a delegátov na majstrovské, výberové stretnutia a turnaje v rámci ObFZ za použitie
verejného hromadného dopravného prostriedku (autobus, vlak II. triedy – priložený cestovný lístok).
b, Paušálna náhrada pre rozhodcov a delegátov na majstrovské, výberové stretnutia a turnaje v rámci ObFZ za použitie
súkromného osobného motorového vozidla - 0,10 € na 1 km najbližšou cestou.
c, Paušálna náhrada za použitie súkromného osobného motorového vozidla pri pracovných cestách pre
profesionálnych, volených funkcionárov (členov VV, Rady a komisii ObFZ), za podmienky vyťaženosti súkromného
motorového vozidla – minimálne 3 osoby), ktoré vysiela predseda ObFZ - 0,20 € na 1 km najbližšou cestou.
d, Stravné - v zmysle platných právnych predpisov a sadzieb náhrad stravného pri pracovných cestách pre profesionálnych,
volených (členov VV, Rady a komisii ObFZ):
nad 5 hod. – 3,60 € ,
nad 12 hod. – 5,40 €,
nad 18 hod. – 8,30 €
e, Cestovná náhrada na zasadnutia komisii a VV:
- cestovné (priložiť cestovný lístok) vo verejnej autobusovej a vlakovej doprave podľa tarifnej vzdialenosti vo výške
obyčajného cestovného, resp. pri použití súkromného motorového vozidla uviesť ŠPZ a potrebné náležitosti uvedené
v tabuľke hromadného vyúčtovania.
VS - 258
f, Cestovná náhrada na zasadnutia Rady:
- cestovné (priložiť cestovný lístok) vo verejnej autobusovej a vlakovej doprave podľa tarifnej vzdialenosti vo výške
obyčajného cestovného, resp. pri použití súkromného motorového vozidla uviesť ŠPZ a potrebné náležitosti uvedené
v tabuľke hromadného vyúčtovania.
VS - 259
Odvolania:
a/ na odvolaciu komisiu ObFZ (jej rozhodnutia v prípade jednomyseľného schválenia sú konečné na úrovni ObFZ) poplatok 17 €
VS - 236

b/ rozhodnutia odvolacej komisie sú preskúmateľné Rozhodcovským súdom SFZ
B/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
1/ Predpis
Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku futbalu (SP), disciplinárneho poriadku (DP) a tohto rozpisu,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť SP a DP. Všetky pokyny vydané Radou, Výkonným výborom a jeho komisiami
prostredníctvom zverejnených oznámení v úradných správach sú záväzné pre FK, R, DZ, hráčov atď. v tomto
určenom poradí: 1. web stránka ObFZ (www.obfztv.sk), 2. Zemplínsky denník Korzár, 3. Slovo Zemplína.
Sekretariát ObFZ bude akceptovať zasielanie písomných dokumentov od FK nasledovnou formou: E-mailom
(obfztv@obfztv.sk), faxom 672 22 56, poštou, osobným doručením (s dátum prijatia a podpisom doručiteľa)
2/ Evidencia žltých kariet
Evidencia žltých a červených kariet ostáva v platnosti. Futbalové kluby sú povinné viesť vlastnú evidenciu a zodpovedajú za
štart svojich hráčov v majstrovských stretnutiach. Evidencia žltých kariet platí len pre kategóriu DOSPELÝCH. Po štyroch,
ôsmych, dvanástich žltých kartách má hráč okamžite zastavenú činnosť na príslušný počet zápasov. Výška poplatku za 4 ŽK
činí 4 €, za ČK 4 €. V prípade nezaplatenia poplatku DK voči FK vyvodí disciplinárne dôsledky. Ak hráč v nasledujúcom
stretnutí nenastúpil a trest nebol prerokovaný DK, ŠTK nemôže v takomto prípade vyvodiť hracie dôsledky.
Za dodržiavanie disciplinárnych trestov sú zodpovedné FK. Udelené finančné tresty (pokuty) od DK sa musia
zaplatiť do 15 dní na účet ObFZ a doklad o úhrade predložiť na sekretariát ObFZ (alebo zaslať faxom) !!!
V prípade, ak sa stretnutie neuskutoční z viny hociktorého družstva, rozhodcom a delegátovi zväzu sa vypláca suma (50 % z určenej paušálnej
odmeny, - 19% daň + cestovné, stravné (pokiaľ spĺňa vyššie uvedený predpis o náhrade stravného). Sumu uhradí domáce družstvo. Táto čiastka
sa uvedie v zápise o stretnutí.

V prípade neoprávneného preúčtovania náležitostí R alebo DZ zašlite kópiu výdavkového dokladu na KR a ŠTK k riešeniu
vrátenia preplatku a uloženiu disciplinárneho trestu.
V poslednom kole súťažného ročníka sa trest za vylúčenie a 4, 8, atď. ŽK prenáša na nový súťažný ročník
(ostatné žlté karty sa neprenášajú). Pri prestupoch, hosťovaniach sa žlté karty prenášajú, iba ak tieto
prestupy a hosťovania smerujú do tej istej úrovne súťaže.
Po udelení trestu za príslušný počet žltých kariet (4,8,12 atď.) nesmie hráč nastúpiť na žiadne majstrovské
stretnutie družstiev klubu, pokiaľ nebude vykonaný uložený trest v súťaží, v ktorej hráč dostal príslušný
počet ŽK (Príloha I k DP, bod 13, odst. 6).
3/ Štart hráčov
V súťažiach dospelých štartujú hráči starší ako 16 rokov.
- o štarte hráča od 16 rokov vo vyššej vekovej kategórie rozhoduje len futbalový klub. Pri striedavom štarte hráča do
dovŕšenia 18. roku veku je FK povinný predložiť pri stretnutí R potvrdenie o povolení jeho striedavého štartu
v zmysle čl. 113 SP (potvrdenie telovýchovného lekára + prehlásenie zákonného zástupcu). V prípade že tak
nevykoná, R nepovolí jeho štart za družstvo dospelých. R zároveň túto kontrolu uvedie v Zápise o stretnutí.
FK je zároveň povinný zaslať kópiu súhlasu na striedavý štart hráča na ŠTK ObFZ. Týmto opatrením sa zamedzí
rôznym špekuláciam s výsledkom. Všetku zodpovednosť za štart hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie
futbalový klub, príslušný tréner a vedúci družstva.
- v ročníku 2010/2011 za dorast môžu štartovať hráči narodení po 1.1.1992 a mladší. ŠTK ObFZ povoľuje hrať v každom
dorasteneckom stretnutí za každé družstvo dorastencov so súhlasom rodičov a FK aj žiakom nad 13 rokov na platný ŽP,
pričom na hracej ploche môže mať každé družstvo maximálne 4 žiakov vo veku nad 13 rokov. Pri tomto striedavom
štarte žiaka je FK povinný predložiť pri stretnutí R potvrdenie o povolení jeho striedavého štartu v zmysle čl.
113 SP (potvrdenie telovýchovného lekára + prehlásenie zákonného zástupcu). V prípade že tak nevykoná, R
nepovolí jeho štart za družstvo dorastu. R zároveň túto kontrolu uvedie v Zápise o stretnutí. FK je zároveň
povinný zaslať kópiu súhlasu na striedavý štart hráča na ŠTK ObFZ.
- za kategóriu žiakov môžu štartovať hráči narodení po 1.1.1996 a mladší aj na dorastenecký preukaz, musí však
byť splnená veková podmienka určená pre žiacku kategóriu.
- štart hráča počas práceneschopnosti (PN) sa považuje za neoprávnený
- pre všetky kategórie platí pravidlo, že počas jedného dňa môže hráč nastúpiť len v jednom súťažnom
stretnutí.
- podľa SP čl. 40 odsek 1 za ”B” družstvo môžu štartovať maximálne traja hráči, ktorí sú uvedení na súpiske ”A” družstva
pod poradovými číslami 1 až 13 a ktorí za ”A” družstvo v príslušnej vekovej kategórii a príslušnej časti súťažného ročníka
(jeseň/jar) neštartovali vo viac ako 10 majstrovských stretnutiach. Hráči uvedení na súpiske ”A” družstva pod
poradovými číslami 14 a vyššie môžu za ”B” družstvo štartovať bez obmedzenia.
- súčasťou náležitostí ”B” družstva pri majstrovskom stretnutí je povinnosť mať súpisku ”A” družstva, ktorú
vydá riadiaci zväz, v ktorom ”A” družstvo štartuje.
- striedania hráčov v stretnutí v jednotlivých kategóriách je nasledovné:
dospelí - 3 hráči,
dorast - 4 hráči,
žiaci - 5 hráči

4/ Podmienky účasti v súťažiach riadených ObFZ
a) Registračné preukazy: Hráč môže mať vystavený len jeden registračný preukaz.
Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný registračný preukaz, vydaný matrikou SFZ resp. VsFZ. U žiakov
matrikou ObFZ (zalaminovaný ŽP s logom ObFZ na zadnej strane), ktorý musí obsahovať:
- Fotografiu
- Priezvisko a meno
- Rodné číslo
- Platnosť registračného preukazu
- Názov klubu
- U žiackych preukazoch v zalaminovanej forme (s logom ObFZ na zadnej strane) pečiatka nie je potrebná
Za kontrolu RP, ako je uvedené vyššie zodpovedajú rozhodcovia stretnutí, vedúci družstiev a tréneri. Vo
všetkých kategóriách (dospelí, dorast a žiaci) musí byť prevedená kontrola (konfrontácia) pred každým
stretnutím a záznam o jej uskutočnení musí byť uvedený v zápise o stretnutí.
b) Konfrontácia hráčov:
1. V súťažiach dospelých aj mládeže je konfrontácia povinná pred stretnutím. Vykonávajú ju kapitáni družstiev, resp. kapitáni
družstiev za účasti svojich vedúcich.
2. Konfrontácia v kategórii dospelých sa riadi čl. 66 SP a týmto dodatkom - 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) na vykonanie kontroly totožnosti podľa registračných preukazov. Túto
konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, že skontroluje fotografiu hráča na RP, zaznamená do zápisu o stretnutí podľa
odpovede hráča jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého pobytu , nechá hráča podpísať uvedené údaje (taktiež ich
podpíše kapitán a vedúci družstva) a po stretnutí zašle RP konfrontovaného hráča spoločne so zápisom o stretnutí na ObFZ.
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 má
za následok, že hráč(i) nemôže v stretnutí nastúpiť a rozhodca tieto skutočnosti podrobne zdôvodni v zápise o stretnutí. Ak
sa tak stane v polčasovej prestávke (resp. v priebehu 2. polčasu), hráč je v zmysle pravidiel futbalu vylúčený z hry.
3. 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 kapitánovi, vedúcemu družstva a hráčovi, ktorý
konfrontáciu odmietol, a v prípade nesprávneho postupu aj voči rozhodcovi.
4. 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 oboch družstiev a hráč (hráči), proti ktorým bola do zápisu uvedená námietka.
5. Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčase alebo v prípade striedajúceho hráča v druhom polčase a
kapitán družstva súpera alebo jeho zástupca neuviedol žiadne námietky proti totožnosti hráča ihneď, nie je už neskôr možné
uvádzať prípadné námietky ohľadne totožnosti hráča. Rozhodca nemôže vykonať kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráča,
resp. družstva alebo náhradníka opakovane v rôznom čase.
c) Na základe uznesenia Rady ObFZ musia Futbalové kluby štartujúce v oblastných súťažiach dodržiavať
nasledovné:
- účastník I. triedy dospelých je povinný mať zaradené v pravidelných súťažiach jedno dorastenecké
družstvo
- účastník II. triedy dospelých je povinný mať zaradené v pravidelných súťažiach jedno mládežnícke družstvo
(dorastencov, alebo žiakov).
Pri nesplnení týchto podmienok v súťažnom ročníku 2010/2011 dôjde k vylúčeniu mládežníckeho družstva zo
súťaže, čo bude mať za následok nesplnenie uznesenia Rady ObFZ a nezaradenie družstva dospelých do
príslušnej súťaže v ročníku 2011/2012.
Žiadne výnimky pre povinnú účasť mládežníckych družstiev nebudú akceptované !!!
d) Podať v stanovenom termíne (po skončení súťažného ročníka) prihlášku do súťaže s prehlásením, že FK je
finančne a organizačne zabezpečený a súťaž riadne dokončí a zaplatiť súťažný vklad a všetky pokuty a náležitosti udelené
komisiami ObFZ za uplynulý ročník. V prípade odstúpenia, prípadne vylúčenia zo súťaže počas ročníka bude družstvo
zaradené do najnižšiej triedy.

e) Zoznamy hráčov (súpisky)
1. Súpisky sa vyhotovujú zvlášť pre jesennú a zvlášť pre jarnú časť súťaží, čl. 37 SP.
2. Súpisku vyplňuje FK podľa príslušného tlačiva čitateľne (viď web stránka – tlačivá).
3. Súpisky sa predkladajú spoločne s registračnými preukazmi, resp. žiackymi preukazmi pre družstva dospelých, dorastu a
žiakov ku kontrole na ŠTK ObFZ vždy jeden týždeň (PO, UT) pred prvým majstrovským stretnutím (termíny predkladania
budú zverejnené v ÚS).
4. Nepredloženie súpisiek v stanovenom termíne pred začiatkom príslušnej časti súťaže má za následok disciplinárne
konanie.
f) Podmienky minimálnej vybavenosti ihrísk:
- hracia plocha, musí byť trávnatá (nie škvarová), rovná, minimálnych rozmerov (podľa pravidiel) s vnútornou súvislou
ohradou s pevným zábradlím okolo nej , poskytnuté lavičky pre náhradníkov vo všetkých súťažiach a
vekových kategóriách. V I. a II. triede dospelých musia byť lavičky pre náhradníkov kryté zhora a od divákov.
- k minimálnej vybavenosti patrí aj lekárnička a nosidlá
- sociálne vybavenie, samostatná miestnosť pre rozhodcov, v ktorej je stôl, stoličky, uterák, umývadlo. Vo vybavení musia
byť aj šatne pre hostí s tečúcou vodou, resp. umývadlo s dostatkom vody. Pre súpera je potrebné poskytnúť
minerálku resp. pitnú vodu.
V prípade zistenia nedodržania týchto náležitostí budú voči oddielom vyvodené finančné postihy od 4 € do 17 €. (podľa
závažnosti previnenia - uvedie rozhodca a delegát v zápise o stretnutí).
Ak nemôže byť stretnutie odohrané alebo dokončené z vyššej moci, je povinnosťou účastníkov dohodnúť sa
na novom termíne stretnutia, ktoré musí byť odohrané najneskôr do 7 dní a túto dohodu uvedú do zápisu
o stretnutí, ktorý podpíšu kapitáni, vedúci družstiev a rozhodca stretnutia. Ak nedôjde k dohode, nový termín
určí ŠTK.
5/ Hrací čas
Hrací čas u dospelých a mládeže je uvedený v SP čl.76, odst. h, začiatky stretnutí podľa SP čl.63.
Dospelí 2 x 45 min. , Dorast 2 x 45 min. , žiaci 2 x 35 min.
6/ Nedostavenie sa delegovaného rozhodcu
Ak sa nedostaví delegovaný rozhodca najneskôr 20 minút po ÚHČ a na ihrisku je prítomný iný kvalifikovaný rozhodca, je
povinný začať viesť stretnutie. Za kvalifikovaného rozhodcu sa považuje ten, ktorý má platný rozhodcovský preukaz s
vyznačením platnosti pre tento súťažný ročník.
Ak je na ihrisku viac kvalifikovaných rozhodcov, vedenie stretnutia preberá rozhodca s vyššou kvalifikáciou. Ak majú všetci
rovnakú, rozhodne sa dohodou alebo losom.
Ak nie je na ihrisku kvalifikovaný rozhodca, riadi stretnutie laický rozhodca určený z niektorého z obidvoch mužstiev. Kto
bude stretnutie rozhodovať rozhodnú medzi sebou kapitáni mužstiev dohodou. V prípade, že sa nevedia dohodnúť rozhodne
losovanie.
V každom prípade sa stretnutie musí odohrať ako majstrovské. Táto dohoda resp. losovanie musí byť zapísaná a podpísaná
na druhej strane zápisu kapitánmi družstiev pred stretnutím. Za nesplnenie tohto ustanovenia udelí DK na návrh ŠTK
stanovenú pokutu.
Za odoslanie zápisu o stretnutí, ak nie je prítomný delegovaný rozhodca zodpovedá domáci FK pod hrozbou kontumácie
výsledku, ak zápis o stretnutí nebude doručený do dvoch týždňov v prospech hosťujúceho mužstva.
7/ Námietky a odvolania
Námietky je možné podať spravidla:
- pri porušení súťažného poriadku
- pri porušení pravidiel futbalu
- pri nedodržaní hospodárskych smerníc
Námietky musia obsahovať - článok 123:
a) označenie orgánu, ktorému sa podávajú
b) názov a adresu klubu, ktorý podáva námietky
c) mená, priezviská a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať
d) názov a adresu strany, proti ktorej sa námietky podávajú
e) označenie stretnutia a výsledku, prípadne iného predmetu, proti ktorému sa námietky podávajú
f) uvedenie dôvodu, o ktoré sa námietky opierajú
g) uvedenie dôkazov (svedkov, listín a pod.)
h) krátky opis prípadu
i) konečnú žiadosť s presním uvedením, o čo sa žiada
j) pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu, s uvedením ich mien, priezvisk a funkcie
k) podací lístok listu, ktorým boli námietky odoslané súperovi
l) ústrižok poštovej poukážky o zaplatení príslušného peňažného poplatku

Námietky proti skutočnostiam známym v priebehu stretnutia, alebo ihneď po stretnutí musí rozhodca na
žiadosť kapitána zaznamenať v zápise o stretnutí !
Ak takéto skutočnosti neboli zaznamenané v zápise o stretnutí, ŠTK môže prerokovanie námietok neprerokovať.
Námietky musia byť prerokované výborom FK, potvrdené pečiatkou FK a 2 podpismi kompetentných zástupcov výboru FK.
Opis námietok musí byť odoslaný v tom istom termíne poštou doporučene vždy súperovi, proti ktorému je námietka podaná
a doklad o tom (podací lístok) a ústrižok o zaplatení 7 € u dospelých a 4 € u mládeže odoslaný s originálom námietok
príslušnej komisii.
Súper je povinný príslušnej komisii zaslať vyjadrenie k námietkam do troch dní, alebo ich písomne doniesť na
jednanie komisií. Inak sa vystavuje nebezpečenstvu, že námietky budú prerokované bez prihliadnutia k jeho
stanovisku a ústnej výpovede na komisii.
Námietky musia obsahovať všetky náležitosti podľa čl. 123 SP, v opačnom prípade nebudú prerokované!!!
Odvolanie proti rozhodnutiu komisií podáva výhradne futbalový klub, písomne doporučene do 15 dní od rozhodnutia
príslušnej komisie na Odvolaciu komisiu ObFZ.
Odvolanie (námietky) podané po tomto termíne, alebo nesplnením náležitostí čl. 123 SP Odvolacia komisia
neprerokuje. Neopodstatnené podanie námietok, alebo odvolaní môže byť potrestané podľa disciplinárneho poriadku.
Poplatok za odvolanie sa na Odvolaciu komisiu ObFZ je 17 €.
8/ Systém súťaží
Hrá sa podľa platného SP systémom každý s každým v I. triede, II. triede ”A”, ”B” skupiny dvojkolovo, v doraste, žiakoch
podľa počtu prihlásených družstiev aj troj resp. štvorkolovo (podľa rozpisu súťaže). Stretnutia sa zásadne predohrávajú,
resp. dohrávajú v týždni do nasledujúceho majstrovského stretnutia.
9/ Hodnotenie výsledkov
Podľa platného SP, víťazstvo 3 body, nerozhodný výsledok 1 bod, prehra 0 bodov.
10/ Medzinárodný styk
Je plne v kompetencii futbalového klubu. Povinnosť je nahlásiť komisii rozhodcov požiadavku na delegovanie rozhodcov. Pri
tom nesmie byť narušený priebeh majstrovských súťaží. Porušenie má za následok disciplinárne, prípadne hracie dôsledky.
11/ Postup a zostup v súťažnom ročníku 2010/2011
DOSPELÍ:
I. trieda:
Zostup - o zostupujúcich sa rozhodne až po vypadnutí z V. ligy. Minimálne 1 družstvo, ktoré skončilo na poslednom mieste
zo súťaže vypadá. Ostane 14 účastníkov.
Postup – družstvo umiestnené na I. mieste postupuje do V. ligy pokiaľ nemá záujem nasleduje ďalšie v poradí až do 3
miesta (vrátane).
II. trieda:
Zostup - z druhej triedy nezostupuje žiadne družstvo
Postup - družstvá umiestnené v skupinách A, B na 1. mieste postupujú priamo do I. triedy. V prípade nezáujmu postupu
niektorého víťaza z jednotlivých skupín nasleduje ďalšie v poradí až do 3 miesta (vrátane), len z príslušnej skupiny, ktoré
odohrá barážové stretnutie na neutrálnej pôde s príslušným doposiaľ vypadávajúcim družstvom z I. triedy.
DORAST:
I. trieda:
Víťazi skupín v súťažnom ročníku 2010/2011 ohrajú stretnutia o majstra okresu Trebišov a víťaz má právo postúpiť do
krajských súťaží. Ak víťaz nemá záujem postúpiť, postupuje družstvo z druhého alebo tretieho miesta (ak nemá záujem
postúpiť ani družstvo z druhého miesta) v stretnutiach o víťaza okresu.
ŽIACI:
Víťazi skupín v súťažnom ročníku hrajú stretnutia o majstra okresu Trebišov, ktorý podľa záujmu postúpi do krajských súťaží
pokiaľ túto súťaž vytvorí VsFZ.
12/ Tituly a ceny - Víťazí každej skupiny dostanú od ObFZ pohár a diplom.
13/ Nástup družstva a čakacia doba
I. Za riadny nástup sa považuje:
- ak nastúpi najneskôr 20 minút po stanovenom začiatku stretnutia na hraciu plochu
vystrojených. Hráči nastupujú do základnej zostavy z číslami od 1 – 11.

najmenej 7 hráčov riadne

- ak je rozhodcovi odovzdaný riadne vyplnený zápis o stretnutí s podpismi kapitánov oboch
registračnými preukazmi.
II. Pre posúdenie, či bola dodržaná čakacia doba 20 minút je kompetentný delegovaný rozhodca.
III. Čakacia doba sa posudzuje podľa SP čl.67, 68 a 69.

družstiev s platnými

14/ Previnenie FK a družstva
Hernými dôsledkami - vyhlásením kontumačného výsledku sa trestá družstvo hlavne za nasledovné porušenie futbalových
noriem:
1. - svojvoľné preloženie stretnutia na iný termín, iné ihrisko ako určí riadiaci orgán
2. - nenastúpenie družstva na stretnutie po uplynutí čakacej doby
3. - odmietnutie konfrontácie, nepredloženie RP ku kontrole pred stretnutím R
4. -inzultácia rozhodcu, delegáta zväzu, člena výkonného výboru, ktorý je na stretnutí ako pozorovateľ, predsedov komisií.
5. - preukázané požitie nedovolených povzbudzujúcich prostriedkov
6. ovplyvňovanie výsledku neregulárnym spôsobom (podplácanie hráčov, rozhodcov, ťažké ublíženie na zdraví hráča
hráčom, hráča divákmi)
7. - nepripravenie hracej ploche podľa pravidiel SP čl.55.
8. neoprávnený štart:
- štart hráča na neplatný registračný preukaz
- štart hráča po vylúčení z hry ešte pred rozhodnutím DK
- štart hráča v dobe zastavenia pretekárskej činnosti (aj hráč na PN)
- pri vystriedaní väčšieho počtu hráčov ako povoľujú pravidlá futbalu a SP
- štart hráča na cudzí registračný preukaz
- štart hráča zo súpisky mužstva vyššej súťaže, pokiaľ tento štart nie je povolený rozpisom súťaže
- odmietnutie podrobiť sa kontrole totožnosti SP čl. 66, v týchto prípadoch udelí DK aj finančnú pokutu
9. ak dôjde počas stretnutia k NS, HNS hráčov, funkcionárov, divákov: R, DZ to oznámi kapitánom družstiev,
v mládežníckych stretnutiach (žiaci, dorast) kapitánom , vedúcim družstiev. Ak to okolnosti dovolia, zároveň to kapitáni
resp. kapitáni a vedúci družstiev potvrdia svojim podpisom v zápise o stretnutí. R a DZ podajú písomnú správu o NS, HNS
v zápise a správe delegáta v zmysle platných futbalových smerníc.
Riadiaci orgán môže tiež rozhodnúť o výsledku stretnutia pri dodržaní zásady uvedenej v čl. 102 SP, i keď
neboli podané námietky.
Ak sa dopustí družstvo alebo FK závažného disciplinárneho previnenia môže riadiaci orgán rozhodnúť, že vylúčené družstvo
bude zaradené pre budúci súťažný ročník o jednu triedu nižšie.
15/Minimálny počet usporiadateľov
I. trieda – 7, II. trieda – 5, dorastenecké a žiacke súťaže – 3
Každý usporiadateľ má mať oblečenú rozlišovaciu vestu, pričom hlavný usporiadateľ je osobitne označený visačkou alebo
poradovým číslom 1.
C/ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
1. ŠTK si vyhradzuje právo rozhodnúť o zmenách hracích dní a časov v posledných 3 kolách.
2. V posledných troch kolách v stretnutiach družstiev, ktoré sú zainteresované na postupe, resp. zostupe !!! sa
pri previneniach ( nenastúpenie na stretnutie, úmyselné nedohranie stretnutia, úmyselný pokles hráčov
pod 7) pokuty zdvojnásobujú (o opodstatneností udelenia dvojnásobnej pokuty na návrh ŠTK rozhodne
DK.
3. ObFZ na základe uznesenia VV č. 21/06 upozorňuje FK I. triedy, že v súťažnom ročníku 2010/11 musia mať
trénera minimálne s C-licenciou. FK, ktorý túto podmienku nesplní musí zaplatiť poplatok 66 € do 30. 11. 2010. Ak FK
nebude mať kvalifikovaného trénera ani v jarnej časti musí zaplatiť ďalších 66 € do 30. 6. 2010. Týmto nesplní podmienku
schválenú VV, Radou a Rozpisom súťaží o zaradení družstva do I. triedy v roč. 2011/12. ObFZ vyjde v ústrety FK a uskutoční
školenie trénerov C–licencie v zimnej prestávke 2010/11 (v prípade, že FK vyšle na školenie svojho trénera, ktorý ho
absolvuje pokuta sa ruší). Školenie sa uskutoční keď bude prihlásených minimálne 20 uchádzačov (termín školenia bude
zverejnený v ÚS). Prihlášky na školenie je potrebné zaslať okamžite na sekretariát ObFZ, kde sa vedie ich evidencia.
4. Ak družstvo nenastúpi k majstrovskému stretnutiu 3-krát počas súťažného ročníka bude vylúčené zo súťaže.
5. Ak sa zápas nedohrá (inzultácia, resp. závažné okolnosti, ktoré ovplyvnia výsledok stretnutia), hneď v stredu sa povinne
na zasadnutie komisií dostavia R, AR, DZ a zástupcovia zainteresovaných družstiev bez vyzvania! (aj pri námietke kapitána)
6. Výkonný výbor ObFZ môže v odôvodnených prípadoch zakázať usporiadanie oblastných futbalových súťaží, resp. súťaž
na určitý termín (dobu) prerušiť. Pokiaľ sú na to mimoriadne dôvody (povodne, zlé klimatické podmienky atď).

7. Výkonný výbor má právo vylúčiť zo súťaže družstvo, ktoré neplní svoje povinnosti podľa SP, rozpisu súťaže, alebo
družstvá, ktoré nenastupujú na stretnutia a narúšajú regulárnosť súťaže.
8. V priebehu súťaže sa poradie družstiev riadi čl. 26 SP. Pri postupe a zostupe platí čl. 25 SP.
9. V prípade žiadosti o odloženie (neodohranie) stretnutia z dôvodu choroby hráčov, ObFZ bude akceptovať len lekárske
potvrdenie vydané okresným hygienikom.
10. Usporiadateľská služba berie zodpovednosť za uložené veci hráčov a rozhodcov, zaistí bezpečnosť ich dopravných
prostriedkov, parkujúcich na určenom mieste v areáli a usporiadateľský klub zaplatí prípadné vzniknuté škody.
11. Usporiadateľská služba musí mať taký počet členov (pre jednotlivé triedy je určený ak komisia neurčí ich navýšenie), aby
bol bezpodmienečne schopný zabezpečiť poriadok a regulárnosť stretnutia. Všetci usporiadatelia musia byť starší ako 18
rokov a označení rozlišovacou vestou.
12. V areáli ihriska je povolený predaj iba piva, bez obmedzenia stupňa, ale iba do plastových pohárov.
13. Komisia rozhodcov a delegátov má právo v prípade potreby zmeniť delegovanie rozhodcov a delegátov na jednotlivé
stretnutia. Pri zmene v delegovaní vždy platí delegačka s neskorším dátumom a rozhodca je povinný preukázať sa platnou
delegačkou (v závažných prípadoch aj telefonický).
14. Za oprávnené námietky sa považuje:
- o priebehu stretnutia, nie však voči rozhodcovi
- o náležitostiam hracej plochy
- o štarte hráča
- o výstroji hráča
- o striedaní náhradníkov
- proti popisu priestupkov, ktorý rozhodca uvedie pri napomínaných a vylúčených
- o výsledku stretnutia

hráčoch.

15. Hodnotenie rozhodcov po stretnutí sú povinní vykonať kapitáni a vedúci družstiev oboch FK v zápise o stretnutí známkou
podľa tabuľky:
- 5 - veľmi dobrý výkon
- 2 - menej uspokojivý výkon
- 4 - dobrý výkon
- 1 - neuspokojivý výkon
- 3 - uspokojivý výkon
- hodnotenie dá rozhodca podpísať kapitánom oboch družstiev
Ak je na stretnutí prítomný delegát zväzu, kapitáni rozhodcu nehodnotia.
16. Domáce FK v I. triede dospelých 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 byt vždy krytý batériami a musí byt vyhotovený z optimálneho miesta a v požadovanej kvalite. Miesto
natáčania videozáznamu nahlási klub ŠTK do začiatku príslušnej súťaže.
- videozáznam je FK povinný na požiadanie okamžite predložiť riadiacemu orgánu (ŠTK, DK, KR) natočený výlučne na DVD
nosiči. Klub je povinný archivovať záznam po dobu 14 dní po odohratí stretnutia.
- námietky so žiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu je potrebné zaslať do 48 hod. s poplatkom vo výške: 1. trieda
dospelých –30,- €. 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 konkrétnych 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 video dokumentácie v súlade s týmto bodom
- pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu s uvedením ich mien, priezvisk 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 ObFZ
- doklad o úhrade za prerokovanie vo výške – 30,- €.
- 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.
- domáci FK na požiadanie kapitána resp. kapitána a vedúceho družstva u mládežníckych družstiev musí umožniť zhotoviť
videonahrávku
17. Domáci FK vypisuje zápis ako prvý, tak, aby rozhodca stretnutia mal “ Zápis o stretnutí” k dispozícii na kontrolu
najneskôr 20 min. pred ÚHČ, odovzdáva ho v 3 vyhotoveniach. Originál ostáva R stretnutia, po jednom exemplári odovzdá
kapitánom družstiev, s vypísanou prednou stranou zápisu (kvôli kontrole osobných trestov, resp. námietok a pod.)
18. R a DZ zo stretnutí budú zasielať na ObFZ zápisy o stretnutí a správy DZ povinne v 3 vyhotoveniach (1 x
originál + 2 kópie) v súťažiach dospelých, resp. 1 x originál v súťažiach mládeže.
19. Ak dôjde k vylúčeniu družstva v priebehu súťažného ročníka, toto družstvo sa nebude môcť prihlásiť v nasledujúci rok
do súťaží riadených ObFZ Trebišov, resp. do nich nebude zaradené.
20. Súťaž FAIR-PLAY – na základe schválenia VV je v súťažnom ročníku 2010/2011 opätovne vyhlásená súťaž FAIR-PLAY
pre I. a II. triedu dospelých, dorast a žiakov. Súťaž dospelých vyhodnocujú delegáti zväzu podľa ďalej uvedených
kritérií. Súťaž dorastu a žiakov vyhodnocuje KM ObFZ a rozhodcovia zväzu podľa ďalej uvedených kritérií. Po skončení
ročníka budú prvé tri družstva odmenené finančnou odmenou:
I. trieda: 1. miesto – 166 €,
2. miesto – 100 €,
3. miesto – 50 €.
II. trieda: 1. miesto – 100 €,
2. miesto – 70 €,
3. miesto – 40 €.
Dorast:
1. miesto – 70 €,
2. miesto – 50 €,
3. miesto – 30 €.
Žiaci:
1. miesto – 70 €,
2. miesto – 50 €,
3. miesto – 30 €.
Hodnotenie FAIR-PLAY je odvodené z hodnotenia UEFA, uplatňovaného v súťaži FAIR-PLAY v rámci Champion-league.
Vzhľadom na kladné poznatky z tohto hodnotenia, boli kritériá UEFA prevzaté i pre slovenské súťaže.
KRITÉRIA HODNOTENIA DOSPELÝCH :
1. Červené a žlté karty
Odpočet sa robí z maximálneho počtu bodov 10:
- žltá karta -1 bod
- červená karta -3 body.
Ak hráč bol napomenutý ŽK a neskoršie dostal 2 ŽK kartu a v dôsledku toho červenú, započíta sa do hodnotenia iba hodnota
červenej karty t. j. - 3 body.
V prípade, že po žltej karte sa hráč dopustí priestupku, za ktorý dostane červenú kartu, do hodnotenia sa započítavajú
obidve previnenia t. j. 1 + 3 spolu - 4 body. V tomto kritériu je možné vyčísliť aj mínusové body.
2. Pozitívna hra
Maximum 10 bodov, minimum 1 bod.
Týmto kritériom sa má podporiť aktívna hra, ktorá je atraktívna pre divákov.
Pozitívne aspekty:
- viac ofenzívna ako defenzívna hra
- snaha nenaťahovať čas, dostať loptu rýchle 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.
3. Rešpektovanie súpera
Maximum 5 bodov, minimum 1 bod.
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.
4. Rešpektovanie rozhodcu
Maximum 5 bodov, minimum 1 bod.
Od hráča sa očakáva, že bude rešpektovať rozhodnutia rozhodcu. Aj tu môže delegát prihliadať na závažnosť udelených
osobných trestov (ŽK a ČK). Hodnotí sa správanie.
Bežné správanie sa bez výrazných negatívnych a pozitívnych prípadov nemôže byť hodnotené 5 bodmi.

5. Správanie sa predstaviteľov klubu
Maximum 5 bodov, minimum 1 bod.
Očakáva sa od predstaviteľov klubov vrátane trénerov, že budú vplývať na hráčov, aby hrali fair 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 hodnotené 5 bodmi.
6. Správanie sa obecenstva
Maximum 5 bodov.
Publikum tvorí dôležitú kulisu pre futbal. Podpora zo strany fanúšikov je žiaduca. Ak táto podpora sa deje slušným
povzbudzovacím pokrikom, spevom a pod., takéto správanie vytvára potrebnú futbalovú atmosféru a prispieva k Fair - play.
Tým viac ak obecenstvo rešpektuje verdikty rozhodcov.
5 bodov je možné pripísať len za podmienky priateľskej atmosféry.
Toto kritérium je možné použiť aj pre hodnotenie súpera, ak je na stretnutí primeraný počet jeho fanúšikov. Ak ide o
nepatrný počet, kritérium sa nepoužije.
Celkové hodnotenie:
- maximálny počet bodov je 40.
- v prípade, že sa u súpera neuplatní kritérium z bodu 6/max., 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
Do poznámky sa uvedú výrazné individuálne prípady fair - play hráčov voči súperovi, rozhodcovi, obecenstvu a pod. V
prípade obzvlášť nešportového správania sa predstaviteľov klubu a obecenstva (v bodoch 5 a 6) je možné toto hodnotiť
mínusovou hodnotou najviac (-3 body). V správe túto skutočnosť treba podrobne zdôvodniť.
V prípade závažného disciplinárneho previnenia (viď príloha 2 k DP SFZ) zo strany FK, jeho hráčov, funkcionárov, resp.
divákov môže byť FK zo súťaže Fair - play vylúčený.
KRITÉRIA HODNOTENIA DORASTU A ŽIAKOV:
Vyhodnocuje KM ObFZ zo zápisov o stretnutí R:
1. červené karty - odpočet z 10 bodov

ČK mínus 3 body

2. nastúpenie na stretnutie s menším počtom hráčov ako 11 (odpočet platí aj v priebehu stretnutia)
chýbajúceho hráča mínus 2 body.

za každého

3. nevycestovanie resp. nenastúpenie na stretnutie odpočet z 10 bodov, prvýkrát mínus 3 body, druhýkrát mínus 5 bodov,
tretíkrát vylúčenie zo súťaže
4. inzultácia rozhodcu - vylúčenie zo súťaže Fair - play
5. správanie sa obecenstva, funkcionárov (tento bod hodnotí R – stretnutia) maximum 5 bodov, minimum 0 bodov
D/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
a, VV ObFZ v Trebišove si vyhradzuje právo v priebehu súťaže na návrh komisii i podľa rozhodnutia vyšších orgánov uskutočniť opatrenia pre
zabezpečenie regulárneho priebehu súťaží v tomto súťažnom ročníku.

b, Tento rozpis prerokoval a schválil Výkonný výbor dňa 1. 7. 2010 a Rada ObFZ v Trebišove dňa 2. 7. 2010.
Rozpis súťaží je neoddeliteľnou súčasťou platného súťažného poriadku a je záväzný pre riadiaci ObFZ a futbalové kluby
štartujúce v oblastných futbalových súťažiach v okrese Trebišov. Výklad k tomuto rozpisu prislúcha VV ObFZ v Trebišove a
jeho komisiám. Veci neupravené týmto rozpisom sa riadia všeobecne platnými predpismi, poriadkami a normami
Slovenského futbalového zväzu.
Ing. Koščo Peter
predseda ŠTK ObFZ Trebišov

Mgr. Hlebaško Štefan
predseda ObFZ Trebišov

Gojdič Gabriel
sekretár ObFZ Trebišov

Hore

ADRESÁR FK ObFZ TREBIŠOV
FK
(meno funkcionárov)

PSČ
Bydlisko

Mobil, TZ, TD

1. OFK BIEL
P: Babiak Tomáš
T: Lukáč Zoltán

076 41
Ružová 326, Biel
Hlavná 100, Biel

0918 966 068
908 984 323

2. OŠK BOĽ
P: Boruch Vojtech
T: Sedlák Mikuláš

076 53
Hlavná 10/19
Školská 232

904 921 120
907 092 143

3. TJ FO BOŤANY
P: Demeter Vojtech
T: Szakács Jozef

076 43
Kvetná 245

4. FK SLOVAN BREHOV
P: Horňák Václav
T: Zrebňák Ladislav

076 05
Hlavná 116/94
Hlavná 159/87

0908 484 805
0905 477 018

5. TJ FO CEJKOV
P: Slovjak Ladislav
T: Keresty Peter

076 05
Športová 406
Trebišov

0918 472 589, 679 51 80
905 706 819

6. FO CEJKOV B Z. BRANČ
P: Tomko Milan
T: Petrigal Martin

Kvetná 100, Z. Branč
Hlavná, Z. Branč

907 436 057
907 667 677

7. MŠK ČIERNA N/T.
P: Jámbor Ladislav
T: Godarský Ľubomír

076 43
Jilemnického 149/1
Čierna n/Tisou

915 964 351
0907 921 205

8. TJ FO DVORIANKY
P: Šiňanský Mário
T: Kovaľ Ján

076 62
Obchodná 176/8
Lipová 67/26

948 901 782
0905 861 998

9. OFK INTER HRAŇ
P: Pustaiová Jana
T: Fekete Peter

076 03
SNP 307
SNP

0907 541 216, 679 41 31
908 370 421

10. TJ FO KYSTA
P: Kolesár Daniel
T: Hatrák Andrej

076 02
Kysta 87
Hodvábna 2275/16

0915 868 501
0915 310 118, 672 45 46

11. F0 K. CHLMEC ”B
P: Hetnerovič Ján
T: Bányácski Kornel

077 01
Pri štadióne 4
Pri štadióne 65

0903 669 931,0911 245 579
915 899 498

12. FK KUZMICE
P: Mačaj Ján
T: Mlynár Peter

076 12
Staničná
Trebišovská

0918 492 713
907 940 741

13. FK LELES

076 84

0915 902 569, 635 15 14
917 452 374

P: Kolesár Ladislav
T: Lévai Karol

Leles
Hlavná 69

0908 074 927
0905 256 774, 621 24 53

14. TJ FO MALÝ HOREŠ
P: Sohajda Tibor
T: Kováč Zoltán

076 52
Kvetná 226/22
Semjénska 112/17

0907 682 660
0915 917 924, 639 74 23, 632 24 31

15. FO MALÝ KAMENEC
P: Halgáš Ján
T: Székely Kristián

076 36
M. Kamenec 24
M. Kamenec 155

911 318 939
904 350 672

16.FO LOK. MICHAĽANY
P: Koščo Ján
T: Širotník Peter

076 14
Na sídlisku 362
Michaľany

0914 321 334
0915 904 509

17. MICHAĽANY B ČERHOV
P: Koščo Ján
T: Džupina Maroš

076 81
Na sídlisku 362
Hlavná 190, Čerhov

0914 321 334
948 200 063

18. FK NIŽNÝ ŽIPOV
P: Kobzoš Tomáš
T: Polák Štefan

076 17
Chlmecká 5/320
Školská 93/7

19. OFK NOVÝ RUSKOV
P: Švec Vladimír
T: Štefanko Jozef

075 01
Lipová 149
Lipová 175

0907 992 614, 672 65 12
0908 214 921

20. TJ FO PARCHOVANY
P: Hvozdik Ján
T: Šimai Michal

076 62
Nová 2
Mlynská 295

0911 010 011, 679 72 03
907 952 110

21. TJ FO PLECHOTICE
P: Manasil Marián
T: Dandár Gabriel

076 11
Nemocničná 2341/2, TV
Plechotice 250

905 198 754
905 633 950

22. OŠK POĽANY
P: Gerenyi Ján
T: Geri Mikuláš

076 84
Hlavná 132
Solnička 50

0915 674 638
0905 414 077

23. TJ RAPID RAD
P: Petro František
T: Liska Ladislav

076 37
Hlavná 110/25
Hlavná 100/15

0905 568 755, 639 15 34
0905 563 519, 639 15 22

24. FK SLAVOJ SEČOVCE
P: Hreňo Ján
T: Halapin Jozef

078 01
Seč. Polianka
Plechotice 86

0911332410,0907 332411
0915 765 817

25. FK SEČ. B DARGOV
P: Dobranský Peter
T: Šoltés Marek

076 67
Hlavná 110/20
Pod Dubinami 246

0907 997 514
0918 042 084

26. FK ROMA SEČOVCE
P: Tokár Július
T: Farbár Tibor

078 01
Nová 1621/70
Nová 1623/71

908 820 126

0905 931 879

27. OŠK SLIVNÍK
P: Novák Radovan
T: Stančík Jozef

076 12
OŠK Slivník
OŠK Slivník

0905 669 841
0908 992 566

28. OŠK SOMOTOR
P: Stropkayová Silvia
T: Varga Juraj

076 35
Hlavná 480/12
Agátova

0905 284 320, 639 61 10
905 284 320

29. TJ FO STREDA N/BOD.
P: Takács Jozef
T: Gornyitzky Mikuláš

076 31
Kamenecká 67
Hlavná

0905 449 676
0908 147 224

30. TOKAJ SLOV. N. MESTO
P: Bitlányi Vojtech
T: Pusztai Koloman

076 33
Hlavná 79/128
Hlavná 79/128

918 216 949
907 973 020

31. TJ TYCE SV.MÁRIA
P: Urban Milan
T: Nagy František

076 35
S. Mária 115
Pavlovo 61

0907 559 641, 628 52 00
0918 274 810, 628 52 00

32. TJ FO SVATUŠE
P: Kocák Dionýz
T: Páll Albert

076 83
Hlavná 199
Kvetná 41/72

0918 082 586
905 298 378

33. SLAVOJ TREBIŠOV
P: Eliaš Miroslav
T:

075 01
Milhostov 225

0905 260 282

34. TV "B" MILHOSTOV
P: Eliaš Miroslav
T: Staš Dušan

075 01
Milhostov 225
Milhostov

0905 260 282
918 451 707

35. ŠK ROMA TREBIŠOV
P: Balog Gustáv
T: Zajac Róbert

075 01
I. Krásku 580/13
Záhradná 3542/44

0915 941 767
915 941 767

36. FC TOKAJ TŔŇA
P: Tomko Eugen
T: Albert Peter

076 82
M. Tŕňa 58/17
M. Tŕňa, Kráľovka 149

0908 467 819
0907 430 002

37. FK TATRAN ÚPOR
P: Varga Juraj
T: Takáč Andrej

076 16
ZNV, Úpor 5
ZNV, Úpor 70

0905 903 374
0908 397 538

38. FK VEĽATY
P: Barila Jaroslav
T: Bindas Marián

076 15
Poštová 55
Obchodná 80

0918 702 996, 670 06 14
0905 926 915

39. TJ FO VEĽKÝ KAMENEC
P: Nagy Attila
T: Kulcsár Bartolomej

076 36
V. Kamenec 210
V. Kamenec 104

40. TJ FO VEĽKÉ TRAKANY

076 42

0907 952 674, 628 32 15

P: Tároczy Anton
T: Kássa Štefan

V. Trakany 184
V. Trakany, Hlavná 507

635 52 06
0904 117 513, 903 452 963

41. TJ FO VEĽKÝ HOREŠ
P: Páricsi Juraj
T: Tekeľ Milan

076 52
Hlavná 33
Hlavná

0907 931 790, 639 73 09
0905 411 189, 639 72 17

42. OFK VOJČICE
P: Rokyta Ján
T: Bodnár Ladislav

076 22
M. R. Štefánika 329
Školská 409

056/676 11 38
0905 597 786, 676 11 38

43. FK VOJKA
P: Tudja Gejza
T: Geri Ferdinand

076 83
Záhradná 22/5
Záhradná 23/2

44. TJ FO ZATÍN
P: Jascseg Alexander
T: Szaxon Zoltán

076 53
Domoňa 209
Kostolná 129/4

0907 588 586, 639 27 41
0907 588 586, 639 27 41

45. OŠK ZEMPL. HRADIŠTE
P: Kičiň Ľudovít
T: Oláh Ján

076 01
Veľaty 31
Ternavská 75

907 569 011
905 834 817

46. ŠK ZEMPL. JASTRABIE
P: Olejníková Iveta
T: Karhut Marek

077 04
Hlavná 42/89
Hlavná 20

0908 216 876
904 655 973

47. FK ZEMPL. TEPLICA
P: Remeš Miloš
T: Malčický Martin

076 64
Obchodná 375/13
Na záhumní 430/5

918 635 049
0918 635 049

0902 295 764, 639 42 43

