Rozpis súťaží súť.roč.2015/16 všeobecná
časť
Okresný futbalový zväz Stará Ľubovňa
Športovo - technická komisia
Rozpis futbalových súťaží riadených OFZ
pre súťažný ročník 2015/2016
Určené: a) futbalovým klubom v okrese
b) komisiám pri OFZ
c) členom Konferencie OFZ
d) rozhodcom a delegátom OFZ
VV OFZ: 1) Mgr. Jozef Kovalčík predseda
2) Peter Pečarka člen
3) Ján Bobuľský člen
4) Mgr. Peter Folvarčík člen
5) Ján Solecký člen
Konferencia OFZ: 1) Jozef Pekár
2) Ján Bočkaj
3) Milan Hric
4) Vladislav Liščinský
5) Peter Kačmarčík
6) Ľubomír Rešetár
7) Michal Didík
8) Jozef Regrút
9) Matej Liščinský
10) Ján Smandra
11) Ján Rusiňák
12) Ján Harčarík
Komisie pri OFZ: - športovo - technická
- disciplinárna
- rozhodcov
- matričná
- odvolávacia
- mládeže
- trénersko - metodická
- zdravotná
- revízna

1.

RIADENIE SÚŤAŽE

1.
2.
3.
4.
5.

Súťaž riadi OFZ prostredníctvom ŠTK:
kategória dospelých VI.liga
kategória staršieho dorastu
kategória starších žiakov III.liga
kategória mladších žiakov III.liga
kategória prípraviek

2.

TERMÍNY A HRACIE DNI
Podľa termínovej listiny v ISSF

3.

ZAČIATKY STRETNUTÍ
Uvedené v ISSF

4.

HOSPODÁRSKE NÁLEŽITOSTI

1.

FO a TJ sú povinné uhradiť štartovné, ktoré pre súťažný ročník 2015/2016 je 130,- € za každý klub alebo TJ.
2. Každý klub hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady.
3. Domáci oddiel je povinný vydať hosťom 24 voľných vstupe-niek pre stretnutie dospelých a 18 voľných vstupeniek pre
stretnutie dorastu.
4. Úhrady delegovaným rozhodcom a delegátom zväzu:
I. trieda dospelí
Rozhodca 30,- €
Asistenti 15,- €
Delegát zväzu 15,- €
Turnaje 20,-E/deň

5.

6.

ZAČIATOK SÚŤAŽE
30.augusta 2015
Technické ustanovenia:
PREDPIS

1. Súťažné stretnutia sa hrajú podľa pravidiel futbalu, SP, tohto rozpisu, vylosovania súťaže, ktorého výklad prináleží
výhradne ŠTK. Za porušenie tohto budú voči klubom vyvodené disciplinárne postihy.
2. Vo všetkých kategóriách sa výsledky futbalových súťaží hodnotia následovne:
výhra - 3 body,
remíza - 1 bod,
prehra - 0 bodov.

7.

ŠTART HRÁČOV

1. V súťažiach dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči kategórie dorastu, ktorí spĺňajú
podmienky štartu, čl.113 SP.
2. V kategórii dorastu štartujú hráči narodení od r.1997 – 2001 V kategórii starších žiakov štartujú hráči narodení od 1. 1.
2001 a mladší, v kategórii mladších žiakov narodení od 1. 1. 2003
a mladší,v kategŕií prípraviek od 1.1.2005 a mladší.
3. Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami od 1 do 99. Brankár má farbu dresu
odlišnú od farby dresov ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Právo voľby farby dresov má hosťujúci klub. Domáci klub
sa musí prispôsobiť.
4. Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľ-ných tabúľ, ktoré je povinný poskytnúť pre obe družstvá
uspo-riadajúci FK.
5. Striedanie hráčov v súťažiach dospelých - po 4, dorastu - po 4 bez obmedzenia, v súťažiach žiakov - po 6 bez
obmedzenia.
6. Družstvo v zápise rozhodcu uvedie mená 11 hráčov a 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.
7. 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 č. 66.
8. Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťaž-nom (majstrovskom, pohárovom) stretnutí.

8.

PODMIENKY ŠTARTU

1. Všetci hráči nastupujúci na stretnutia musia predložiť platný registračný preukaz podľa č. 34 SP.
2. Vykonanie lekárskej prehliadky hráčov si FK nechá potvrdiť hromadne na zozname hráčov, ktorý predkladá pred
začiatkom súťažného ročníka. U hráčov, ktorých FK získa v priebehu súťažného ročníka, si FK nechá vystaviť
príslušným lekárom individuálne potvrdenie. V prípade potreby „ostaršenia“ hráča, lekársku prehliadku vykoná odborník športový lekár. Na po-žiadanie riadiaceho orgánu je FK povinný predložiť doklad o platnosti lekárskej prehliadky. V čase
PN sa prerušuje platnosť lekárskej prehliadky. Štart hráča v čase PN bude riešený disciplinárne.
3. Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je po-vinnosťou domáceho FK zabezpečiť zdravotnícku službu.
Nedodržanie tohto ustanovenia má za následok disciplinárne opatrenia.
4. 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 tohoto ustanovenia kontrolovať.

5.
6.
7.
8.
9.

9.

ŠTK povoľuje predaj piva bez obmedzenia stupňa, ale len v plastových pohároch. Predaj iného alkoholu je zakázaný. V
prípade porušenia tohoto zákazu budú voči previnilcom vyvodené disciplinárne dôsledky.
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 mužstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môže zdržiavať 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 a na základe rozhodnutia VV a Rady OFZ sú družstvá dospelých štartujúcich v súťažiach OFZ
povinné mať najmenej jedno družstvo mládeže zaradené v riadnych dĺhodobých súťažiach.
V prípade, že v priebehu súťažného ročníka FK odhlási druž-stvo mládeže, alebo toto družstvo bude zo súťaže vylúčené
z dôvodov neúčasti na stretnutiach a podmienka z bodu "j" takto nebude splnená, bude družstvo dospelých príslušného
FK auto-maticky vylúčené zo súťaží OFZ.
KONFRONTÁCIA HRÁČOV

1. V súťažiach je konfrontácia povinná pred stretnutím. Vykonávajú ju kapitáni družstiev za účasti vedúcich.
b/ Námietky voči konfrontácií sa podávajú cez ISSF
c/ Hráč,ktorý sa odmietne podrobiť konfrontácií nesmie nastúpiť na stretnutie
10)ZOZNAM HRÁČOV
1. Ak má FK 2 mužstvá v rôznych súťažiach, štart hráčov A družstva za B družstvo sa riadi nasledovne:
• hráči, ktorí sú uvedení na súpiske, môžu hrať v majstrovských stretnutia za to družstvo klubu, na ktorého súpiske sú
uvedené.
V "B", príp. "C" družstva klubu môžu štartovať v majstrovskom stretnutí maximálne 3 hráči, uvedení na súpiske "A", príp.
"B" družstva pod poradovými číslami 1-13 a ktorí za "A", príp. "B" družstvo v príslušnej vekovej kategórii a v príslušnej
časti súťažného ročníka (jeseň, jar) neštartovali vo viac ako 10 majstrovských stretnutiach. Za štart v majstrovskom
stretnutí sa považuje akýkoľvek jeho časový úsek. Do uvedeného počtu sa nezaratávajú štarty v stretnutiach SP,
• hráči uvedení na súpiske "A", príp. "B" družstva pod poradovými číslami 14 a vyššie môžu za "B", príp. "C" družstvo
štartovať bez obmedzenia počtu,
• hráči klubu, ktorí nie sú uvedení na súpiske a sú riadne registrovaní, môžu nastúpiť kedykoľvek za všetky družstvá klubu
v príslušnej kategórii.
11) ZÁSADY PRE ZMENU TERMÍNU STRETNUTIA
1.
2.
3.
4.

Termíny stretnutí určí ŠTK OFZ. Tieto sú záväzné pre všetky FO podľa rozpisu a vylosovania súťaže.
Družstvá môžu odohrať svoje stretnutie aj skôr, ale ich oboj-strannú dohodu musí schváliť ŠTK.
ŠTK má právo pri výnimočných prípadoch nariadiť odohranie stretnutia aj v inom termíne.
FO, ktorý požiada o zmenu termínu stretnutia, oznámi súperovi aj ŠTK najneskôr do 21 dní pred stretnutím. Súper musí
takúto zmenu po písomnom vyjadrení ŠTK rešpektovať.
12)ZÁSADY PRE ZMENU MIESTA STRETNUTIA

1. Ak má súper zatvorené ihrisko, nesmie použiť na odohranie sú-ťažného stretnutia ihrisko súpera.
2. Tento oddiel musí včas oznámiť súperovi a ŠTK, ktoré ihrisko na stretnutie zaistil.
3. Súper tento oznam rešpektuje a na stretnutie je povinný sa dos-taviť.
13) MIESTO STRETNUTIA - IHRISKO
1.
2.
3.
4.
5.

Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK OFZ.
Ihrisko k stretnutiu musí byť pripravené a vyznačené podľa pravidiel futbalu a SP.
FO uvedený vo vylosovaní ako prvý, je poriadajúcim oddielom (domáci)
Hosťujúci oddiel je povinný dostaviť sa na stretnutie včas, minimálne 30 min. pred stanoveným UHČ.
Pri oneskorenom príchode na stretnutie sa postupuje podľa príslušného článku SP.
14) POVINNOSŤ USPORIADAJÚCEHO KLUBU
Usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie osob-ných 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.

15) MEDZINÁRODNÝ STYK
Upozorňujeme FO na dodržiavanie zásad platných pre medzinárod-ný styk. FO, ktoré majú družobné styky a chcú
odohrať stretnutie, musia požiadať OFZ o udelenie súhlasu ( technický súhlas). Túto povinnosť musia FO vykonať
vopred, nezávisle na tom, či sa stret-nutie odohrá v domácom prostredí alebo v zahraničí.
16) TITULY
1.
2.
3.
4.
5.

Víťaz každej kategórie obdrží titul: "MAJSTER OKRESU", príslušnej kategórie.
Víťaz VI.ligy dospelí postupuje do V. ligy.
Víťaz III.ligy st. žiaci obdrží titul "MAJSTER OKRESU"
Víťaz III.ligy ml. žiaci obdrží titul "MAJSTER OKRESU"
Víťaz prípraviek obdrží titul MAJSTER OKRESU
17) NÁMIETKY
Námietky sa podávajú výlučne cez ISSF do 48 hod. po skonšení stretnutia
18) NAHLASOVANIE VÝSLEDKOV

1. FK nie je povinný
19) VEDENIE STRETNUTIA
1. Na každé stretnutie je delegovaný rozhodca komisiou rozhodcov OFZ.
2. Ak sa nedostaví na stretnutie delegovaný R ani po čakacej dobe 20 min., postupuje sa podľa SP hl. 3., čl. 73.
3. Pri neúčasti delegovaného R na mládežníckom stretnutí bude stretnutie viesť vedúci mužstva hostí.
20) OPATRENIA
1. FO, ktorého družstvo v posledných troch kolách súťaže vlas-tným zavinením nenastúpi na stretnutie a tým naruší
regulárnosť súťaže, bude potrestané osobitným finančným trestom.
2. Za priestupky športovo - technického charakteru a disciplinárne priestupky mládežníckych družstiev bude znášať
dôsledky aj družstvo dospelých, t.j. kontumácia výsledkov 3:0 v prospech súperov oboch mužstiev a pri trojnásobnom
opakovaní vylúčenie zo súťaží.
3. Za nezúčastňovanie sa nahláseného R a DZ, z jednotlivých FO alebo ich náhrady, budú FO postihované vylúčením zo
súťaží a v ďalšom, nasledujúcom ročníku zaradené do najnižších súťaží OFZ Stará Ľubovňa.

21.RÔZNE
a/ Zápis o stretnutí sa výlučne vypisuje cez ISSF a nemusí sa tlačiť,za obsah zodpopvedajú ISSF manageri jednotlivých
klubov, v prípate výpadku internetu sa vypisuje strojom a zápis podpisujú kapitáni a ved.družstiev
1. Ak je stretnutie predčasne ukončené z akéhokoľvek dôvodu, sú povinní bez vyzvania sa dostaviť na prerokovanie
prípadu v štvrtok o 15,30 h:
• rozhodcovia a delegát zväzu prítomní na stretnutí
• hlavný usporiadateľ
• kapitáni a vedúci oboch mužstiev
• ostatné osoby, uvedené v zápise o stretnutí alebo v správe DZ.
e) Ak sa delegovaný R nedostaví na jemu určené stretnutie a ostane rozhodovať stretnutie svojho FO, bude výsledok
tohto stretnutia kontumovaný 3:0 v prospech súpera.
f) FK okresu sú povinné využívať styk s OFZ SL výlučne len cez systém ISSF.
22) UHČ
Pre súťažný ročník 2015/2016 je: Dospelí: o 15,00 h a podľa rozpisu súťaže
1. Tento rozpis schválila Konferencia OFZ v Starej Ľubovni na svojom zasadnutí 20.08.2015
2. Tento rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného SP a je záväzný pre riadiaci orgán, FO v okrese, rozhodcov a DZ.
Výklad k tomuto rozpisu prináleží jedine OFZ.
3. Zasadnutie odborných komisií OFZ SL každý štvrtok o 15,30 hod.
23) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento rozpis schválila Konferencia OFZ v Starej Ľubovni na svojom zasadnutí 2015.
Tento rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného SP a je záväzný pre riadiaci orgán, FO v okrese, rozhodcov a DZ.
Výklad k tomuto rozpisu prináleží jedine OFZ.

Mgr. Ján Bobuľský, v.r.
garant ŠTK OFZ

Mgr. Jozef Kovalčík v.r.
predseda OFZ SL
Karol Kačmarčík v.r.
sekretár OFZ SL

Účastníci – FK

1. FK Podolínec
2. FK Malý Lipník
3. FK Šarišské Jastrabie
4. FK Jakubany
5.FK Vyšné Ružbachy
6. FK Ľubotín
7. FK Veľký Lipník
8. FK Plaveč
9. FK Nová Ľubovňa

Viac tu:http://ofzsl.webnode.sk/rozpis-sutazi-sut-roc-2015-16-vseobecna-cast/

