Podtatranský futbalový zväz, 058 01 Poprad, Športová 2

ROZPIS

FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ
RIADENÝCH PFZ POPRAD

pre súťažný ročník 2015-2016

Určené:

a) futbalovým klubom riadených PFZ
b) členom Konferencie, Výkonného výboru a komisií PFZ
c) rozhodcom a delegátom PFZ

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

Štefan Vaľko
Vladimír Gavalier
Ján Bukovina
Juraj Rákoci
Ján Kurňava
Miroslav Koščák
Jozef Komara

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

Anna Chmurová - sekretár

Revízna komisia:
1.
2.
3.

Ing. Štefan Precák – predseda
Alexander Comisso
Peter Pitoňák

Konferencia Podtatranského futbalového zväzu:
Matej Ružbaský
Miroslav Dunčko
Mikuláš Vojtovič
Ján Mačák
Ľubomír Greňa
Miroslav Kolodzej
Štefan Rákoci
Janík Ján
Ján Gallik
Ľubomír Šoltís
Milan Biskup
Tomáš Veselovský

0948 511 774
0903 380 653
0903 251 884
0903 629 331
0903 769 952
0908 996 960
0905 410 155
0908 302 624
0910 481 939
0907 181 427
0907 465 974
0904 892 910

Pri VV pracujú tieto komisie:
Daniel Korub
Milan Maliňák
Pavol Chmura
Anna Chmurová
Ján Bachleda
Branislav Korub
Ján Guziar
Ján Jakubčo

predseda ŠTK, č. t. 0905 461 047
predseda DK, č. t. 0907 512 326
predseda KR,
č. t. 0905 389 588
predseda MaRK č. t. 0911 728 949
predseda OK
č. t. 0907 908 707
predseda KM
č.t. 0907 125 450
predseda TMK č.t. 0905 978 295
predseda EK
č.t. 0918 501 650

Bankové spojenie PFZ Poprad
Číslo účtu:
0093284347/0900 , IBAN: SK 74 0900 0000 0000 93284347 – bežný účet PFZ
0493226488/0900, IBAN: SK 64 0900 0000 0004 93226488 - účet pre financie na rozhodcov
5029610884/0900, IBAN: SK 67 0900 0000 0050 2961 0884 – účet SFZ - na úhradu mesačnej
zbernej faktúry z ISSF systému
Poštu adresovať:
Podtatranský futbalový zväz, Športová 2, 058 01 Poprad
e-mail: sekretar@pfz-poprad.sk, anna.chmurova@futbalnet.sk
web stránka: www.pfz-poprad.sk

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaží
Kategória dospelých
6.liga
7.liga
8.liga
Kategória dorastu – U 19
4.liga sk. A
4.liga sk. B
Kategória žiaci – U 15
3.liga
4. liga sk. A
4.liga sk. B
Kategória prípravky – U 10

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 súťaží riadených PFZ pre súťažný ročník 2015-2016
Jesenná časť 2015
14 účastníkov
dospelí
kolo
dátum

Jarná časť 2016

12 účast.
mládež
kolo
dátum

1.

9.8.

2.

16.8.

1.

3.

23.8.

4.

14 účastníkov
dospelí
kolo
dátum

12 účast.
mládež
kolo
dátum

14.

08.11.2015

15.8.

15.

27.3.

12.

2.4.

2.

22.8.

16.

3.4.

13.

9.4.

30.8.

3.

29.8.

17.

10.4.

14.

16.4.

5.

6.9.

4.

5.9.

18.

17.4.

15.

23.4.

6.

13.9.

5.

12.9.

19.

24.4.

16.

30.4.

7.

20.9.

6.

19.9.

20.

1.5.

17.

7.5.

8.

27.9.

7.

26.9.

21.

8.5.

18.

14.5.

9.

4.10.

8.

3.10.

22.

15.5.

19.

21.5.

10.

11.10.

9.

10.10.

23.

22.5.

20.

28.5.

11.

18.10.

10.

17.10.

24.

29.5.

21.

4.6.

12.

25.10.

11.

24.10.

25.

5.6.

22.

11.6.

13.

1.11.

26.

12.6.

Pohár PFZ:
Jesenná čast: 1.kolo 2.8.2015, 2.kolo 1.9.2015
Jarná časť: 3.kolo 21.4.2016, 4.kolo 18.5.2016, Finále termín bude stanovený dodatočne.
8.liga dospelí
Jesenná časť: 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9. 4.10. 11.10. 18.10.
Jarná časť: 10.4. 17.4. 24.4. 1.5. 8.5. 15.5. 22.5. 29.5. 5.6.
Žiaci - U15 a dorast – U19 - (pri 12 účastníkoch)
Jesenná časť: 15. 8 . 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9. 3.10. 10.10. 17.10. 24.10.
Jarná časť:
2.4. 9.4. 16.4. 23.4. 30.4. 7.5. 14.5. 21.5. 38.5. 4.6. 11.6.
Žiaci - U15 a dorast – U19 - (pri 10 účastníkoch)
Jesenná časť: 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9. 3.10. 10.10. 17.10. 24.10.
Jarná časť: 16.4. 23.4. 30.4. 7.5. 14.5. 21.5. 38.5. 4.6. 11.6.

Prípravka U 10 – pri 4 účastníkoch
1.turnaj od 5.8. do 29.8. 2015
2.turnaj od 30.8. do 19.9.2015
3.turnaj od 20.9. do 10.10.2015
4.turnaj od 11.10. do 24.10.2015

5.turnaj od 1.4. do 23.4.2016
6.turnaj od 24.4. do 14.5.2016
7.turnaj od 15.5. do 28.5.2016
8.turnaj od 29.5. do 11.6.2016

Prípravka U 10 – pri 5 účastníkoch
1.turnaj od 5.8. do 23.8. 2015
6.turnaj od 1.4. do 17.4.2016
2.turnaj od 24.8. do 10.9.2015
7.turnaj od 18.4. do 5.5.2016
3.turnaj od 11.9. do 24.09.2015
8.turnaj od 6.5. do 19.5.2016
4.turnaj od 25.9 do 11.10.2015
9.turnaj od 20.5. do 3.6.2016
5 turnaj od 12.10. do 25.10.2015 10.turnaj od 4.6. do 12.6.2016

3. Účastníci súťaží
sú uvedení v tomto rozpise.
4. Vyžrebovanie súťaží
Vyžrebovanie je uvedené v prílohe tohto Rozpisu a je jeho neoddeliteľnou súčasťou Vyžrebovanie
POHÁRA PFZ je umiestnené na www.pfz-poprad. resp. na futbalnete. Vyžrebovanie sa uskutočnilo
8.7.2015.
5. Hracie dni a hracie časy

a)
b)

Hracím dňom pre súťaže dospelých je zásadne nedeľa resp. iný deň stanovený komisiou ŠTK

c)

UHČ 6. ligy dospelých sú uvedené v čl. 35 SP + pol hodina až do 17:00 hod. UHČ 7.ligy, 8.ligy
„A“,“B“ je 3,5 hod. pred UHČ 6.ligy. UHČ dorastu -U19 - sobota 1 hodina pred UHČ dospelých
podľa čl. 35 SP, UHČ žiackych súťaží - U15 – sobota 2,5 hod. pred UHČ dorastu, U 10 turnajovým
spôsobom.
Výnimky z UHČ sú uvedené pri rozlosovaní jednotlivých skupín.
ŠTK si vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny alebo hracie časy v odôvodnených prípadoch
v súlade so zásadami, že stretnutia sa predohrávajú.
ŠTK si vyhradzuje právo v stretnutiach o postup, alebo zostup v posledných troch kolách
v odôvodnených prípadoch zrušiť čakaciu dobu, výnimky z UHČ a stanoviť pre vytypované stretnutia
jednotný začiatok stretnutia.
Hracie časy:
Dospelí: 2 x 45 min., U19- Dorast 2x 45 min., U15 - Žiaci 2 x 35 min., U 10 2x15 minút

d)

e)
f)

6. Miesto stretnutia
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK PFZ. 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 a schválených
umelých plochách. ŠTK povoľuje odohratie majstrovských stretnutí všetkých kategórií v jesennej
časti od 1. 11. 2015 a v jarnej časti do 15. 4. 2016 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) Družstvá vo všetkých kategóriách sú povinné vypisovať zápis v ISSF systéme, ktorý bude
následne vytlačený, podpísaný a bude slúžiť jako zápias v zmysle čl. 79 SP. 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 DP.

g) Domáce FK 6. ligy a 7.ligy 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 vyvýšeného miesta v strede
HP a v požadovanej kvalite.
-videozáznam je FK povinný na požiadanie okamžite predložiť riadiacemu orgánu (ŠTK, DK, KR)
natočený videozáznam na DVD nosiči je povinný klub archívovať po dobu 15 dní po odohratí
stretnutia.
-námietky so žiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu je potrebné zaslať do 48 hod. Poplatok 40 €
bude klubu započítaný do mesačnej zbernej faktúry. 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.
- žiadosť pre prípadnú osobnú účasť pri sledovaní videozáznamu KR. KR žiadosti vyhovie, ale až po
internom vyriešení a vynesení rozhodnutia o sťažnosti
Námietky na výkon R sa podávajú v systéme ISSF cez podanie na komisiu KR pri danom
stretnutí,(nie cez elektronickú podateľňu), ktorú zároveň obdrží v tomto systéme aj súper
prostredníctvom klubového ISSF managera. Ak domáci FK obdrží kópiu sťažnosti, je povinný
okamžite odoslať videozáznam na KR PFZ.
- príslušné komisie riadiaceho zväzu si vyhradzujú právo vyžiadať videozáznam aj v prípade, že
nebola zo žiadnej strany vznesená požiadavka na vzhliadnutie videozáznamu. Nedodanie
videozáznamu sa bude pokutovať sumou DP a bude predmetom zbernej faktúry.
h) Kapitán, u mládeže aj s vedúcim mužstva má právo po ukončení stretnutia v stanovenej lehote 48
hod. (započitávajú sa aj sobota,nedeľa, sviatky) podať námietky v ISSF systéme v zmysle čl. 85
súť.poriadku cez podanie na komisiu pri konkrétnom stretnutí (nie cez elektronickú podateľňu)
Kapitán môže vzniesť námietky proti:
- Výsledku stretnutia
- Priebehu stretnutia (nie však voči výkonu rozhodcu)
- Náležitosti hracej plochy
- Štartu niektorého hráča
- Výstroju hráčov súperovnho družstva
- Striedaniu náhradníkov
- Popisu priestupov napomínaných alebo vylúčených hráčov
i) Pohárová súťaž sa hrá podľa vylosovaného pavúka jednokolovo. Za „B“ družstvo klubu nemôže
v pohárovom stretnutí nastúpiť žiaden hráč zo súpisky „A“ družstva. – neplatí nakoľko neexistuje
samostatná súpiska A resp. B mužstva. Štart hráčov za B družstvo sa sleduje po odohratí polovice
stretnutí v súťaží A družstva zvlášť pre jesennú a jarnú časti-čl.47 SP. Po obdržaní 3xŽK má hráč
zastavenú činnosť na 1 pohárové stretnutie.V prípade nerozhodného výsledku sa kopú kopy zo
značky pokutového kopu v počte 5 až do rozhodnutia.
7. Hospodárske náležitosti
a) Družstvá dospelých hrajúce v oblastných súťažiach PFZ sú povinné uhradiť štartovné v nasledovnej
výške:
6.liga - 100,- EUR
IV
7.liga – 83,- EUR
8.liga – 66,- EUR

Samostatná mládež – 50,- EUR
b) Štartovné bude všetkým prihláseným klubom zarátané do mesačnej zbernej faktúry. Tieto
prostriedky budú použité na riadiacu činnosť PFZ a prácu komisií.
c) Každý FK hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady.
d) Pokuty, poplatky, ktoré udelí riadiaci zväz (jeho komisia), budú FK započítačné do mesačnej

zbernej faktúry
e)

Kluby sú povinné uhrádzať poplatky a pokuty (zverejnené v ÚS) na základe mesačnej zbernej
faktúry (v ISSF - typ všeobecná faktúra). Faktúra je generované vždy začiatkom mesiaca
Obsahuje všetky pokuty a poplatky za predchádzajúci mesiac. Faktúry sa klasickou poštou
nezasielajú, každý klub si ju stiahne v elektronickej podobe z ISSF. Splatnosť mesačnej zbernej
faktúry je 10 dní resp. je uvedená na fakútre. Úhrada musí byť pripísaná na účet v posledný deň
splatnosti, NIE uhradená v posledný deň splatnosti.

Úhrady platieb na účet SFZ je platiteľ povinný realizovať výhradne bankovým prevodom (v
žiadnom prípade nie šekom!) na bankový účet SFZ uvedený na faktúre. Variabilný symbol
úhrady je číslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaja, resp. uvedenia nesprávneho údaja
bude faktúra považovaná za neuhradenú! Voči platiteľovi sa v takomto prípade bude ďalej
pokračovať v zmysle platného DP.
V prípade, ak klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, považuje sa to za
nedodržanie súťažných kritérií. Automatickým športovo-technickým dôsledkom toho, že klub
riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, je zastavenie súťažnej činnosti, ktoré sa vzťahuje
len na „A“ družstvo dospelých dotknutého klubu (ak klub nemá „A“ družstvo, vzťahuje sa
zastavenie činnosti na najvyššie zaradenú kategóriu v súťažiach) a zastavenie matričnej činnosti
klubu, s účinkom odo dňa nasledujúceho po poslednom dni splatnosti až do riadneho uhradenia
celej dĺžnej čiastky. Za uhradenie poplatkov riadne a včas, sa považuje ich uhradenie v lehote
splatnosti (pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej faktúrovanej
výške, so správnym uvedením variabilného symbolu úhrady. Dotknuté kluby a riadiaci orgán
príslušnej súťaže sú informované o výške neuhradených poplatkov, lehote splatnosti, dôsledkoch
neuhradenia poplatkov, ako aj o zaplatení poplatkov prostredníctvom oznamov zasielaných zo
systému ISSF, v ktorom sa pre potreby SFZ a jeho členov vytvára automaticky zoznam klubov,
ktoré neuhradili riadne a včas mesačné zberné faktúry. Prípadné reklamácie platieb vybavuje
ekonomický úsek SFZ, ktorý o svojich zisteniach informuje riadiaci orgán súťaže . V prípade, ak
reklamácia bola uznaná, účinok športovo-technických dôsledkov sa na základe rozhodnutia
ekonomického úseku SFZ ruší.
Družstvo, ktorému bola zastavená súťažná činnosť z dôvodu neuhradenia mesačnej zbernej
faktúry, odohrá riadne všetky svoje stretnutia, ale riadiaci orgán mu odpočíta za každé takto
odohané stretnutia 3 body. (čl. 83 SP)
f) Usporiadajúci FK je povinný vydať hosťujúcemu FK 25 voľných vstupeniek pre družstvo dospelých
a 22 pre družstvo mládeže (dorast a žiaci).
g) Futbalovému klubu, ktorého družstvo z ľubovoľných dôvodov nenastúpi na majstrovské stretnutie,
bude mu do mesačnej zbernej faktúry započítaná minimálna poriadková pokuta schválená
v nasledovnej výške:
- dospelí
- 150,- EUR
- dorast
- 80,- EUR
- žiaci, prípravka - 60,- 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 uskutočnenie stretnutia.
Uvedené pokuty sa vzťahujú aj na neospravedlnenú neúčasť na halovom turnaji PFZ.

h) Ak bude družstvu kontumované stretnutie z dôvodu poklesu hráčov pod 7, zaplatí družstvo, ktoré sa
previnilo fin. pokutu 50 €.
i)

Odmeny R, AR a DZ pre súť.ročníka 2015/2016 v súťažiach riadených PFZ sú nasledovné:
Hrubá odmena + balík náhrad
(balík náhrad = cestovné, stravné)

R

AR

DZ

6.liga

10+20

4+20

4+20

7.liga

9+17

4+17

4+17

8.liga

8+17

4+17

4+17

Dorast

7+12

4+12

4+12

Žiaci

4+10

4+10

4+10

Súťaž

Odmeny delegovaných osôb uvedených v tabuľke , obsahujú finančné ohodnotenie za výkon
príslušnej funkcie delegovanej osoby a ostatné paušálne náhrady (ďalej ostatné náhrady).
Miesto nástupu na pracovnú cestu je miesto bydliska, miesto výkonu práce je miesto stretnutia,
miesto
skončenia
pracovnej
cesty
je
miesto
bydliska.
Odmeny a cestovné náhrady, ktoré sú R,AR,DZ za ich výkon činnosti vo futbalových
stretnutiach vyplácané Podtatranským futbalovým zväzom podliehajú dani podľa § 5 – príjmy zo
závislej činnosti Zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov, alebo podľa §6 – príjmy z podnikania
a inej samostatnej zárobkovej činnosti Zákona č. 593/2003 Z.z.
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 €. V prípade nenastúpenia
mužstva na stretnutie pripadá R, AR, DZ náhrada vo výške: Dospelí: 17 eur, Dorast:12 eur, Žiaci 10
€– ako náhrada za výdavky spojené s prípravou a dopravou na stretnutie.

Odmeny a ostatné náhrady za výkon činnosti vo futbalových stretnutiach, budú delegovaným
osobám vyplácané na ich účet, na základe predloženej faktúry alebo platnej Dohody o pracovnej
činnosti, uzatvorenej medzi delegovanou osobou a PFZ vždy najneskôr k poslednému dňu
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom vykonávala činnosť delegovanej
osoby.
V tejto súvislosti sú kluby povinné poukázať na základe vystavených zálohových platieb nižšie uvedené
finančné čiastky na účet PFZ 0493226488/0900 nasledovne:
6.liga
dospelí
7.liga
dospelí
8.liga
dospelí
Dorast - U19

August 2015

700,-

Marec 2016

700,-

August 2015

580,-

Marec 2016

580,-

August 2015

350,-

Marec 2016

350,-

August 2015

180,-

Marec 2016

180,-

Žiaci - U15

August 2015

120,-

Marec 2016

120,-

Po ukončení príslušnej časti súť. ročníka (jeseň-jar) vykoná PFZ vyúčtovanie zálohovej čiastky a
v prípade prebytku tento bude do 15.12.2015 resp. do 15.7.2016 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 uvedených na zálohovej faktúre. Ak klub túto povinnosť nesplní
bude mať družstvo dospelých automaticky nepodmienečne zastavenú činnosť (ak klub nemá družstvo
dospelých, vzťahuje sa uvedené na najvyššiu vekovú kategóriu zaradenú v súťaží PFZ) a to až do dňa
preukázania úhrady príslušnej povinnej platby.
j)

Za daňový doklad sa považuje aj elektronická faktúra, ktorú SFZ uvádza v ISSF. Kluby sú povinné
uhrádzať poplatky a pokuty (zverejnené v ÚS a ISSF) až na základe vystavenej mesačnej zbernej
faktúry v ISSF (typ Všeobecná faktúra, v zmysle príslušného článku RS.)

k) Faktúry za vystavenie RP obdržia kluby pri fyzickom prevzatí vyžiadaného počtu RP od
doručovateľskej spoločnosti. Za dobierku RP zaplatia FK kuriérovi sumu uvedenú na faktúre na
mieste v hotovosti pri prevzatí kariet. Faktúry za RP FK neplatia bankovým prevodom!
l)

SFZ si vyhradzuje právo počas súťažného ročníka generovať prostredníctvom ISSF aj iné typy faktúr,
o ktorých je povinný informovať FK v dostatočnom predstihu.

m) FK je povinný informovať Legislatívno-právne oddelenie a Ekonomický úsek SFZ o každom
upovedomení o začatí exekúcie.
n) FK v plnej miere zodpovedajú za všetky údaje o FK a fakturačné údaje uvedené FK v ISSF a sú
povinné bezodkladne informovať matriku PFZ o každej zmene.

8. Poplatky uvedené vo futbalových normách v EUR
8.1 Námietky čl.85 SP - ŠTK
dospelí
10 €
dorast
10 €
žiaci
10 €

8.2 Odvolania čl. 87 SP – ŠTK
dospelí
dorast,žiaci

50 €
30 €

Námietky a odvolania voči rozhodnutiam ŠTK sa riadia čl. 85 až 89 súťažného poriadku
8.3 Disciplinárny poriadok
a) za prerokovanie previnenia jednotlivca, kolektívu (ČK, 5xŽK, 9xŽK), v pohári 3xŽK
dospelí
10 €
dorast
5€
žiaci
5€
b) odpustenie zvyšku trestu
dospelí
10 €
dorast
5€
žiaci
5€
c) Pokuta za 5xŽK, 9xŽK,12xŽK na konci súť.ročníka čl. 37/6 DP
Dospelí
20 € + 10 poplatok za prerokovanie

8.4 Disciplinárny poriadok– odvolanie čl. 83-85 DP
dospelí
dorast

50 €
30 €

žiaci

30 €

8.5 Registračný poriadok
a) registračný poriadok pri prvotnej registrácii: 5 €
b) vystavenie RP, duplikátu RP,
RP pri skončení platnosti
5 € (platba pri prevzatí dobierky)

8.6 Registračný a prestupový poriadok –sťažnosť čl. 41
dospelí
dorast
žiaci

50 €
30 €
30 €

8.7 Prestupový poriadok futbalu
Poplatok žiadateľa za transfer (prestup, hosťovanie)
dospelí
10 €
dorast
7€
žiaci
5€
prestup zahraničie (iba SFZ) 20€

8.8

Poplatok za sťažnosť na výkon rozhodcu

8.9 Vystavenie preukazu rozhodcu

40 €
5€

8.10 Poplatok za zmenu termínu stretnutia, UHČ, HP
- do 10 dní: dospelí
10 €
dorast, žiaci
5€
- 21 dní vopred: dospelí, dorast, žiaci
0€
8.11

Poplatok za neúčasť na aktívoch, zasadnutiach DK,ŠTK

7€

8.12

Opakované nezabezpečenie, nefunkčnosť výpočtovej techniky/ nevypísanie
zápisu počítačom
7€

8.13

Pri inzultácii zaplatí klub, ktorého účastníci ju zapríčinili, pokutu, ktorej minimálna
výška je 100 €

8.14

Pokuta za štart hráča (aj pokus o štart hráča) na cudzí registr. preukaz vo všetkých
vekových kategóriach
200 €

8.15

Pokuta za nenatáčanie, nedodanie videozáznamu, resp. doručenie neúplneného,
zostrihaného videozáznamu je rozdelená do následovných skupín:
nedodanie videozáznamu 200 €,
dodanie neúplného, resp. zostrihaného videozáznamu v prípade vyžiadania niektorou
z komisií PFZ, resp. na základe oficiálnej námietky a daný moment, pre ktorý sa video
žiada nie je na videozázname 200 €
doručenie neúplného videozáznamu, z dôvodu vybitia batérií, avšak táto skutočnosť
musí byť oznámená R a AR, resp. DZ (ak je prítomný) ihneď pri zistení a uvedená
v zápise o stretnutí a daný nedotočený moment bude predmetom vyžiadania
videozáznamu - 100 €
doručenie neúplného videozáznamu, z dôvodu vybitia batérií, avšak táto skutočnosť
musí byť oznámená R a AR, resp. DZ (ak je prítomný) ihneď pri zistení a uvedená

a)
b)
c)

d)

v zápise o stretnutí a daný nedotočený moment nebude predmetom vyžiadania
videozáznamu - 50 €
e) dodanie neúplného videozáznamu, avšak daný nedotočený moment nie je predmetom
šetrenia komisiou
- 70 €
f) Nekvalitný videozáznam – (viacero herných situácií je mimo záberu kamery) – 40 €
8.16 Pokuta za odhlásenie družstva zo súťaže po vyžrebovaní - po aktíve ŠTK:
6. liga
664 €
7. liga
564 €
8. liga
498 €
Dorast U19 498 €
Žiaci U 15
332 €
Žiaci U 10
332 €
8.17 Pokuta za pokles hráčov pod 7

50 €

8.18 Opakované zapríčinenie neskorých začiatkov strenutí 7 €
8.19 Opakované nepripravenie zápisu v ISSF, nefunkčnosť ISSF 7 €
Všetky uvedené poplatky sú hradené FK formou mesačnej zbernej faktúry vystavenej SFZ.

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.
e) Domáci usporiadatelia sú povinní používať reflexné vesty, ktoré budú očíslované a zoznam
usporiadateľskej služby je domáci FK povinný dodať do kabíny R pred stretnutím spolu so zápisom.
Domáci FK je povinný na stretnuie zabezpečiť nasledovný počet usporiadateľov: 6.liga-5, 7.liga- 4,
8.liga - 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. 46 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. 46 SP s pečiatkou a
podpisom riadiaceho zväzu o prevzatí kópie. Jedinou výnimkou je prípad, keď spolu so zápisom
predloží klub originál ostaršenia hráča rozhodcovi, ktorý ostaršenie hráča osobne skontroluje a
následne spolu so zápisom o stretnutí doručí toto ostaršenie na ŠTK PFZ. V prípade, že rozhodcovi

c)

d)

e)
f)

g)
h)

nie je predložený originál ostaršenie hráča, 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.
V kategórií staršieho dorastu-U 19 štartujú hráči narodení od 1. 1. 1997 a mladší a ďalej hráči
kategórie žiakov po dovŕšení 14. roku veku, tí však musia mať platné OSTARŠENIE– čl. 46 SP
a čl. 10/b rozpisu súťaže. V kategórií žiakov-U15 štartujú hráči narodení od 1. 1. 2001 a mladší. (platí
to aj pre žiačky!!), v kategórii U10 štartujú hráči narodení do 1.1.2006 a mladší
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 :
15. roku veku z kategórie žiakov-U15 do kategórie dorastu
19.roku veku z kategórie dorastu-U19 do kategórie dospelých.
V prípade, že hráč dovrší 15. rok veku v období 1. 1. – 31. 12 kalendárneho roku, môže
príslušný súťažný ročník dohrať v kategórií žiakov. Ak hráč dovŕší 19. rok veku v období
1.1. – 31.12. môže príslušný súťažný ročník dohrať v kategórií dorast. Ak sa žiak po
dovŕšení 15.roku, rozhodne štartovať za družstvo dorastu, môže nastúpiť za družstvo dorastu, avšak
musí byť dodržaná zásada, že v jednom hracom dni môže nastúpiť hráč len na jedno majstrovské
stretnutie. Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami bez
obmedzenia číslovania (v rozpätí číslovania od 1 do max. 99), 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. Zmenu v základnej zostave je povinný FK hlásiť rozhodcovi pred
stretnutím. Nenahlásenie zmeny nemá za následok hráčske dôsledky. Striedanie hráčov sa musí
vykonávať pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je povinný poskytnúť pre obe družstvá
usporiadajúci FK.
Striedanie hráčov v súťažiach dospelých – po 4 bez obmedzenia, dorastu – po 4 bez obmedzenia,
v súťažiach žiakov - po 5 bez obmedzenia.
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 a o skutočnostiach popíše v zápise o stretnutí.
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. 49.
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.

11. Podmienky štartu
a) Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia

predložiť
Štart hráča bez RP sa riadi čl. 43 súťažného poriadku.

platný

registračný

preukaz

Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem prípadov keď
a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v
Informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”) a jeho žiadosť o vydanie
registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou podľa registračného a
prestupového poriadku SFZ a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol
dodaný, alebo

b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a
platný registračný preukaz predloží príslušnému riadiacemu orgánu súťaže najneskôr do 48
hodín od začiatku stretnutia; do tejto lehoty sa nezapočítavajú sviatky
Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v ods.a),b) identifikovať hráča podľa
predloženého dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a fotografie overitelnej v ISSF za
účasti kapitánov oboch družstev a túto skutočnosť uviesť v zápise o strenutí.
b) Lekárske prehliadky vo všetkých súťažiach riadených PFZ sú stanovené čl. 50 SP. Za vykonanie

c)
d)
e)

f)

g)

h)

lekárskej prehliadky hráčov si zodpovedá klub sám. 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. Ak to hráč poruší, postupuje sa proti
hráčovi v zmysle ustanovení SP a DP. Striedavý štart hráča sa riadi čl. 46 SP – na stretnutie
dospelých môže nastúpiť hráč, ktorý v deň stretnutia dovŕšil 16 rokov., na stretnutie dorastu, hráč,
ktorý dovŕšil 14 rokov – s ostaršením. Lekárska prehliadka od telovýchovného lekára je platná 366
dní od dátumu vystavenia potvrdenia. Platnosť lekárskych prehliadok (ako i štartu hráčov, ktorí nie sú
v treste) potvrzuje podpisom pred stretnutím do zápisu o stretnutí kapitán a vedúci družsta
príslušného FK.
Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou domáceho FK zabezpečiť
zdravotnícku službu v zmysle zákona č.1/2014 . 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 5, resp. 9, resp. 12 ŽK u hráča nezasiela registračný preukaz na PFZ.
-napomenutie hráčov (aj u mládeže) 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 resp. v ISSF systéme – záložka reporty
-hráč má po obdržaní 5. resp. 9. resp. 12–ej ŽK automaticky zastavenú činnosť na 1 stretnutie
v zmysle čl. 37 DP. V prípade, ak sa stretnutie neodohrá z akéhokoľvek dôvodu, toto neodohraté
stretnutie sa nepočíta za odstaté stretnutie hráčovi, ktorý je v treste. Hráč musí fyzicky trest odstáť
v nasledujúcom stretnutí.
- ak hráč obdrží v jednom stretnutí dve napomenutia žltou kartou, následná červená karta ruší
napomenutia žltými kartami.Udelené žlté karty sa do evidencie nezaratávajú.
- uložené disciplinárne opatrenia za napomenutia žltou krtou v súťažiach sa na konci súť.ročníka
anulujú.
- ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by
inak znamenalo pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa odsedu 5 čl.37 DP, príslušná
disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa tohoto
odsedu, ale uloží hráčovi pokutu podľa celkového počtu napomenutí v súťažnom ročníku. Ak hráč
alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa odsedu 5 čl. 37 DP. Žiadosť je potrebné podať do 14
dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia v úradnej správe.
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 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.
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 uvedie dôvod neprístojnosti v zázname rozhodcu v zápise o stretnutí v ISSF
resp. popisom na zadnej strane zápisu a nechá uvedené podpísať obidvom kapitátom a vedúcim
družstiev. Ak bol zápis uzatvorený v ISSF ihneď po stretnutí a odovzdaný klubu nie je potrebné
uvedené podpisovať. Každý klub má možnosť v ISSF nahliadnuť aj do záznamov rozhodcu.
Uvedené bude pre klub podkladom , zaujať svoje stanovisko k predmetnej vzniknutej udalosti do
najbližšieho zasadnutia DK. 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.
i) V zmysle rozhodnutia konferencie a VV PFZ sú družstvá dospelých 6. a 7. ligy štartujúce v súťažiach
PFZ povinné mať najmenej jedno mládežnícke družstvo zaradené v riadnych dlhodobých
súťažiach.
j) Na základe schválenia Konferencie a 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 3 stretnutia budú skontumované z dôvodu poklesu hráčov pod 7.
k) 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 „i“ takto
nebude splnená, bude družstvo dospelých príslušného FK automaticky vylúčené zo súťaží
PFZ !!!

12. Konfrontácia hráčov

a) V súťažiach riadených PFZ je vo všetkých kategóriach konfrontácia povinná pred stretnutím
aj u náhradníkov. Vykonávajú ju kapitáni družstev, pri mládeží aj za účasti svojich vedúcich, ktorí
majú majú právo opýtať sa jednotlivých hráčov na rôzne osobné údaje.
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. 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 resp. v prípade doplnenia hráčov do 11 pri

jeho nástupe na hraciu plochu, 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. FK môže podať oficiálnu námietku podľa čl.
85 SP
13. Zoznam hráčov

a) FK vyhotovujú Sezónnu súpisku (zoznam hráčov) len v systéme ISSF.
b) FK nezasielajú riadiacemu orgánu Sezónnu súpisku. Klubový ISSF manažér vyplní údaje
podľa predlohy v ISSF. Sezónna súpiska (zoznam hráčov družstva) v systéme ISSF musí
byť vyplnený pred zahájením súťažného ročníka. Nahratím hráčov na Sezónnu súpisku
v systéme ISSF, alebo priebežne doplneným hráčom na Sezónnu súpisku v ISSF, FK
automaticky potvrdzujú aj vykonanie lekárskej prehliadky, ktorú má právo riadiaci orgán
v prípade potreby kedykoľvek skontrolovať. Z uvedeného zoznamu hráčov sa následne
nahrávajú hráči do Zápisu o stretnutí.
c) Zoznam družstva-súpiska sa predkladá v zmysle SP čl. 37/4 pre jesennú časť. Pre jarnú časť
súť.ročníka sa zoznamy len priebežne dopĺňajú nasledovne:

- pri nominovaní nového hráča na Zápis o stretnutí, ktorý nie je uvedený v Sezónnej súpiske,
systém ISSF automaticky doplní hráča do Sezónnej súpisky s poradovým číslom na Sezónnej
súpiske nasledujúcim po aktuálne najvyššom a zašle o tom notifikáciu Správcom danej
súťaže. Tým odpadáva povinnosť inej formy nahlasovania nového hráča do Sezónnej
súpisky.
d) FK hrajúce v súťažiach PFZ ako B družstvo, musia riadiacemu orgánu ako aj rozhodcovi pred
stretnutím predložiť Sezónnu súpisku A družstva. Ak má FK 2 družstvá v rôznych súťažiach, štart
hráčov A družstva za B družstvo sa riadi nasledovne:
- Za B družstvo klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej
kategórii, ktorí za A družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici
majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súť.ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z A družstva
klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za A-družstvo klubu. Do uvedeného
počtu sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový
úsek stretnutia.
e) Nevyplnenie súpisky v ISSF v stanovenom termíne pred začiatkom súťaže alebo je zmena

mimo stanoveného termínu v priebehu súťaže je disciplinárnym previnením.
14. Kvalifikácia trénerov
Pre súťaže riadené PFZ platia nasledovné ustanovenia, ktoré sú FK povinné dodržať:
U15 – žiaci, U 19 dorast, 6.liga dospelí- tréner musí byť držiteľ vzdelávania: minimálne licencie IV/C
Tréneri, ktorí sú držiteľmi licencie muia vykonať aj registráciu trénera v ISSF systéme na danom tlačive.
15. Povinnosti FK pri predkladaní licencie trénera
a) Licenciu trénera predkladá klub pred začiatkom sezóny.
b) Pokiaľ dôjde ku zmene trénera, je FK povinný túto zmenu ihneď nahlásiť na ŠTK PFZ,
ktorá zaznamená túto zmenu.
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. štvorkolovo
podľa rozpisu súťaží.
17. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie

a) Ak sa majstrovské stretnutie vôbec neuskutoční v stanovenom termíne z viny niektorého FK, a kluby
do najbližšieho zasadnutia ŠTK doručia dohodu o odohratí neodohraného stretnutia bude ŠTK
oprávnená prihliadnúť na túto skutočnosť pri riešení prípadu a nariadi odohrať stretnutie
v dohodnutom termíne. Keď ŠTK takúto dohodu nedostane, resp. bude stanovisko záporné, bude
riešiť prípad podľa platných odsekov čl. 82/b) SP a bodu 7 g) 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. 85 SP
c) V prípade neskorého začiatku stretnutia je R povinný na zadnej strane zápisu uviesť dôvod
neskorého začiatku stretnutia a dať dôvod podpísať kapitánom resp. vedúcim družstiev.
18. Zásady pre zmeny termínov

a)

b)

c)

d)

Zmeny termínov uvedených v termínovej listine sa môžu vykonať len na základe náležite
odôvodnených príčin:
Stretnutia sa zásadne predohrávajú, pokiaľ ŠTK nerozhodne ináč.
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.Ak sa družstvá nedohodnú, termín určí
ŠTK.
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 uvedený v časti 8, ktorý mu bude započítaný do
mesačnej zbernej faktúry.
Tri akékoľvek kontumačné výsledky družstva v priebehu jedného súť.ročníka majú za následek
vylúčenie družstva zo súťaže bez ohľadu na počet získaných bodov. čl. 12/1 SP

19. Vybavenosť futbalových štadiónov
V zmysle rozhodnutia Konferencie PFZ bola prijatá zásada minimálneho vybavenia štadiónov pre
družstvá štartujúcich v súťažiach PFZ nasledovne:
6. liga:

a)
Šatne pre súpera a rozhodcov so sprchami a teplou vodou, WC
b) Hracia plocha: upravovaná trávnatá plocha, rovný povrch.
c) Rozmery: šírka min. 56 m, dĺžka min 92 m.
d) Oplotenie hracej plochy: pevná zábrana okolo celej hracej plochy zo strany divákov musí byť
e)
f)
g)
h)

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.
7. liga:

a)

Šatne pre súpera a rozhodcov s tečúcou vodou na umytie, WC

b) Hracia plocha: upravovaná trávnatá plocha, rovný povrch.
c) Rozmery hracej plochy: šírka min. 54 m, dĺžka min 90 m.
d) Oplotenie hracej plochy: pevná zábrana okolo celej hracej plochy zo strany divákov musí byť
e)
f)
g)
h)

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.
Sociálne zariadenie pre divákov – muži + ženy.
8.liga:

g) Šatne pre súpera a rozhodcov s vodou na umytie

h) Hracia plocha: trávnatá
i) 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.
j) 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.
k) Šatňa rozhodcov: jej plocha musí byť dostatočne priestranná, obsahuje stôl, stoličku, vešiak na
zavesenie šatstva rozhodcov.
20. Povinnosť usporiadajúceho klubu a ďalšie usmernenia klubov
a) 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.
b) Usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť občerstvenie pre rozhodcov stretnutia.
c) Usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť výpočtovú techniku + internet pre tvorbu zápisov v ISSF
systéme vo všetkých kategóriách.
d) 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.
e) Družstvá vo všetkých kategóriách sú povinné vypisovať zápis v ISSF systéme. Usporiadajúci FK
je pri súťažnom stretnutí povinný zabezpečiť v kabíne rozhodcov vhodnú výpočtovú techniku
s pripojením na internet pre vytvorenie elektronického Zápisu o stretnutí v ISSF v požadovanej
forme + tlačiareň)
f) Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou domáceho FK zabezpečiť
zdravotnícku službu v zmysle zákona č.1/2014 . Nedodržanie tohto ustanovenia má za následok
disciplinárne opatrenie.
g) ŠTK povoľuje v zmysle zákona 1/2014 predaj piva len do 4,1 stupňa objemových percent, ale len
v plastových pohároch. Predaj alkoholických nápojov (okrem piva) je zakázaný. V prípade
porušenia tohto zákazu budú voči previnilcom vyvodené discipinárne dôsledky. Porušenie tohoto
nariadenia sú povinné delegované osoby uviesť na zadnej strane zápisu a nechať to podpísať HÚ
stretnutia.
h) 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
i) 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.

21. Postup a zostup v súťažnom ročníku 2015-2016
Kritéria postupov a zostupov:
1.Ak majú po odohranej súťaží dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o
postupujúcom alebo vypadavajúcom (čl.18 SP):
a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí
b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí
c) vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach
2. Ak nie je možné určiť víťaza, postupujúce a zostupujúce družstvo podľa odsedku 1, pri ich určení sa
postupuje podľa čl. 19 ods.2 SP
3.Ak nie je možné určiť víťaza, postupujúce družstvo a zostupujúce družstvo
ani podľa odseku 2, zohrajú družstvá kvalifikačné stretnutie, ktorého podmienky zverejní
riadiaci orgán súťaže, a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v odst. 4 a 5 čl.18 SP.
Na určenie priebežného poradia, resp. v prípadoch, kde sa nerozhoduje o postupe platí čl. 19 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 majstrovských stretnutí
b) z vyššieho počtu strelených gólov zo všetkých majstrovských stretnutí
c) z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach
d) z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach na
súperových ihriskách
e) vyšší počet nerozhodných výsledkov dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach.
f) vyšší počet nerozhodných výsledkov dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach na
ihrisku súpera
Postupy:
Súťaže dospelých:
a)
V súťažiach dospelých PFZ majú zaručený postup do vyššej súťaže vždy družstvá umiestnené na 1.
mieste po skončení súť. ročníka.
b)
AK družstvo, víťaz 6. ligy odmietne účasť v V. lige VsFZ, resp. nesplní podmienky stanovené pre
účasť v V. lige, má právo prihlásiť sa do súťaže V.ligy VsFZ družstvo umiestnené do 3. miesta
v súťaží 6. ligy.
c)
Ak družstvo, víťaz 7.ligy odmietne účasť v 6. lige, resp. nesplní podmienky stanovené pre účasť
v 6. lige, má právo prihlásiť sa do súťaže 6. ČEZ ligy družstvo umiestnené na 2 mieste. V prípade,
že sa zo 7.ligy do 6. ligy neprihlási žiadne družstvo (z 1. a 2.miesta), ostáva v súťaží družstvo
umiestnené ako prvé pod čiarou zostupu. (za dodržania podmienky, že posledný vypadnúť musí) ,
resp. ak nebude pod čiarou žiadne družstvo okrem vypadávajúce doplní súťaž družstvo umiestnené
do 3.miesta.
d)
Ak družstvo, víťaz 8.ligy odmietne účasť v 7. lige, resp. nesplní podmienky stanovené pre účasť
v 7. lige má právo prihlásiť sa do súťaže 7.ligy družstvo umiestnené do 3. miesta. V prípade, že sa
z 8.ligy do 7. ligy neprihlási žiadne družstvo, ostáva v súťaží družstvo umiestnené ako prvé pod
čiarou zostupu.. (za dodržania podmienky, že posledný vypadnúť musí.), resp. ak nebude pod
čiarou žiadne družstvo okrem vypadávajúce doplní súťaž družstvo umiestnené na 4. a ďalšom
mieste
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 nasledujúcu stredu po skončení súť.ročníka.
Súťaže skupín žiakov:
Zo súťaže 3.ligy žiakov postupuje do súťaže riadenej VsFZ družstvo umiestnené na 1. mieste, v tom
prípade, že vytvorí dvojičku st. a ml. žiakov. Zo súťaže 4.ligy žiakov majú zaručený postup do 3.ligy
žiakov víťazi sk. A aj sk. B.!!!
Zostupy:
Zo súťaží 6. a 7.ligy dospelých zostúpi družstvo, ktoré sa umiestnilo na poslednom mieste, prípadne
ďalšie podľa náväznosti na vyššie súťaže.
22. Rozhodcovia a delegáti zväzu

a)
b)
c)

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 sú povinní zasielať originál zápisu zo stretnutia. vypisujú správy zo stretnutia
len v ISSF systéme. Zápis zo stretnutí sú povinní rozhodcovia doručiť na PFZ do 48 hod.
Pokiaľ je zápis podnetom riešenia DK (ČK, inzultácia, neprístojnosti) do 24 hod.

d) Rozhodca je povinný vyhotoviť a úplne uzavrieť zápis o stretnutí v elektronickej podobe ihned po
stretnutí!! Ostatné zápisy, ktoré sa nemohli uzavrieť v ISSF priamo na stretnutí je rozhodca povinný
vyhotoviť v elektronickej forme s rovnaným obsahom ako má zápis o stretnutí v papierovcej forme
do 5 hodín s podmienkou, že v nedeľu, resp. na konci mesiacia musia byť všetky zápisy v ISSF
uzavreté.
e) Rozhodcovia, zaradení na nominačnej listine súťaží riadených PFZ, ktorí sú aktívnymi
hráčmi v súťažiach dospelých PFZ, môžu rozhodovať len mládežnícke stretnutia.
f) Rozhodca je povinný do záznamu rozhodcu v ISSF uviesť:
1. Dôvod nadstavenia HČ
2. Dôvod neskorého začiatku stretnutia
3. Ostaršenie hráčov aj s uvedením mien
4. Najlepších hráčov (6.liga dospelí, Dorast, Žiaci)
5. Štart hráča bez RP
6. Vyjadrenie k námietke (ak bola vznesená)
7. Vyjadrenie k zranenému hráčovi (ak bol uvedený)
8. Používanie viest, tabúl, nenatáčanie videa zo stredu HP z vyvýšeného miesta (len ak neboli
používané, resp. video nebolo natáčané podľa popisu vyššie)
9. Porušenie športových noriem (vykázanie z lavičky, inzultácia a pod)
Ak sa v stretnutí nebolo potrebné vyjadrovať k vyššie uvedenému, čiže všetky body boli splnené,
resp. nevyžaduje sa k nim vyjadrovať, R neuvádza do záznamu rozhodcu nič.
g) Po stretnutí R vyplní v ISSF všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú majstrovského stretnutia- striedania,
ŽK, ČK a ostatné povinné položky. Zápis je k nahliadnutiu v ISSF pre všetky zúčastnené strany. Pri
papierovom zápise, len ak nefunguje ISSF , 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 zápisy potom slúžia FK pri prípadnom námietkovom konaní, resp. pri
evidencií počtu ŽK, aby nedochádzalo ku kontumácií výsledkov z dôvodu obdržania príslušných
počtov ŽK.
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. 2015 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 schválil Výkonný výbor PFZ v Poprade dňa 28. 6. 2015.
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.
Daniel Korub, v.r.
predseda ŠTK PFZ

Štefan Vaľko, v.r.
predseda VV PFZ
Anna Chmurová, v.r.
sekretár PFZ

PRÍPRAVKY
U 10
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
Riadenie súťaže :
ŠTK Podtatranského futbalového zväzu
Kategórie :
U 10 - narodení po 1.1.2006 a mladší
Termíny , hracie dni :
Hracie dni si určí usporiadateľ cez voľné dni, v rozmedzí vždy do cca dvoch týždňov. Presný
termín oznámi usporiadajúce družstvo každému účastníkovi a ŠTK PFZ 7 dní vopred.

Prípravka U 10 – pri 4 účastníkoch
1.turnaj od 5.8. do 29.8. 2015
2.turnaj od 30.8. do 19.9.2015
3.turnaj od 20.9. do 10.10.2015
4.turnaj od 11.10. do 24.10.2015

5.turnaj od 1.4. do 23.4.2016
6.turnaj od 24.4. do 14.5.2016
7.turnaj od 15.5. do 28.5.2016
8.turnaj od 29.5. do 11.6.2016

Prípravka U 10 – pri 5 účastníkoch
1.turnaj od 5.8. do 23.8. 2015
2.turnaj od 24.8. do 10.9.2015
3.turnaj od 11.9. do 24.09.2015
4.turnaj od 25.9 do 11.10.2015
5 turnaj od 12.10. do 25.10.2015

6.turnaj od 1.4. do 17.4.2016
7.turnaj od 18.4. do 5.5.2016
8.turnaj od 6.5. do 19.5.2016
9.turnaj od 20.5. do 3.6.2016
10.turnaj od 4.6. do 12.6.2016

.
.

Začiatok turnaja o 10:00 hod.

Súčasne sa môže hrať aj na dvoch ihriskách.
Miesto turnaja :
Každý účastník usporiada jeden turnaj na jeseň. Poradie je vždy podľa vyžrebovania na jeden deň a na jednom ihrisku.
Pravidlá :
Hrá sa podľa Pravidiel futbalu s odlišnosťami pre minifutbal a podľa Súťažného poriadku.
Hracia plocha :
Rozmer HP: 30 až 34 x 20 m, kde jedna bránková čiara je stredovou čiarou normálneho ihriska a jedna postranná čiara je
postrannou čiarou normálneho ihriska. Druhá bránková čiara je predĺženou čiarou pokutového územia normálneho ihriska
a druhá postranná čiara bude vyznačená buď vápnom resp. klobúčikmi - min.piatimi. Pokutové územie je 11x6 m. Rozmery
bránky 2 x 5 m. Pokutová značka je vo vzdialenosti 7m od bránkovej čiary.
Lopta :
Hrá sa s odľahčenými loptami č.4.
Počet hráčov :
V kategórii U 10 je počet hráčov je 5+1 .
Medzi hráčmi môže dochádzať k ľubovoľnému striedaniu i v neprerušenej hre, ale tým spôsobom,
že najprv striedajúci hráč opustí ihrisko a potom môže nový hráč vstúpiť na hraciu plochu. Pri porušení tohto pravidla rozhodca
nariadi nepriamy voľný kop v prospech druhého družstva. Minimálny počet hráčov v družstve je 4, ak klesne počet pod toto
číslo, rozhodca stretnutie ukončí.
Strieda sa z vymedzeného priestoru za postrannou čiarou z vlastnej polovici.
Záverečný pozdrav po skončení stretnutia sa vykoná hokejovým spôsobom - ruky si podajú všetci hráči .
Výstroj hráčov :
Hráči musia byť po celý čas stretnutia ustrojení. Je zakázané hrať v kopačkách s vymeniteľnými kolíkmi. Povinné sú chrániče
predkolenia.
Doba hry :
2 x 15 minút. Polčasová prestávka 15 min. resp. podľa dohody.
Lopta v hre a mimo hry :
Ak je lopta mimo hry za bránkovou čiarou , dáva ju späť do hry brankár z priestoru pokutového
územia a to buď vyhodením alebo výkopom z ruky. Kroky brankára v pokutovom území sa
nepočítajú. Ak položí brankár loptu na zem, môže pokračovať v hre len nohou. Pri zahrávaní
lopty do hry musia byť hráči súpera mimo pokutového územia.
V stretnutí je možné použiť spätnú prihrávku brankárovi, t.j. malú domov.
Hráč mimo hry :
Neplatí postavenie hráča mimo hry ani hráč mimo hry.
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Štart hráčov :
Hrá sa na riadne registračné preukazy hráča.
Systém súťaže :
Rozdelenie družstiev do 4 členných skupín, kde sa hrá turnajovým spôsobom v jesennej časti a v jarnej časti.
Hospodárske náležitosti :
Každý účastník štartuje na vlastné náklady.
Zdravotnícke zabezpečenie :
Zabezpečuje usporiadajúci domáci oddiel.
Rozhodcovia :
Sú delegovaní PFZ na požiadanie usporiadajúceho domáceho družstva alebo vykonávajú tréneri odpočívajúcich družstiev, ktorí
sa dohodnú pred zahájením turnaja. Za zabezpečenie rozhodcov je zodpovedný usporiadajúci oddiel.
Zápis o stretnutí :
Z každého stretnutia sa vyhotoví 1x Zápis o stretnutí, ktorý sa zašle na ŠTK PFZ. Za jeho odoslanie je zodpovedný usporiadajúci
domáci oddiel. Zápisy sa budú vypisovať aj cez ISSF, ak vsak ISSF nepôjde, je potrebné zhotoviť z každého stretnutia zápis
Hodnotenie výsledkov :

V tejto kategórii sa výsledky nehodnotia.
Námietky :
V zmysle Súťažného poriadku pre futbal.

Skupina „A“
JESEŇ 2015
1.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

2.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

3.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

4.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

5.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

Batizovce
1. Batizovce
2. Jánovce
3. FK Poprad
4. Stráže
5. Lúčivná

od 5.8. do 23.8.2015

Jánovce
1. Jánovce
2. FK Poprad
3. Stráže
4. Lúčivná
5. Batizovce

od 24.8. do 10.9.2015

FK Poprad
1. FK Poprad
2. Stráže
3. Lúčivná
4. Batizovce
5. Jánovce

od 11.9. do 24.9.2015

Stráže
1. Stráže
2. Lúčivná
3. Batizovce
4. Jánovce
5 FK Poprad

od 25.9. do 11.10.2015

Lúčivná
1. Lúčivná
2. Batizovce
3. Jánovce
4. FK Poprad
5. Stráže

od 12.10. do 25.10.2015

JAR 2016
6.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

7.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

Batizovce
1. Batizovce
2. Jánovce
3. FK Poprad
4. Stráže
5. Lúčivná

od 1.4. do 17.4.2016

Jánovce
1. Jánovce
2. FK Poprad

od 18.4. do 5.5.2016

3. Stráže
4. Lúčivná
5. Batizovce
8.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

9.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

10.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

FK Poprad
1. FK Poprad
2. Stráže
3. Lúčivná
4. Batizovce
5. Jánovce

od 6.5. do 19.5.2016

Stráže
1. Stráže
2. Lúčivná
3. Batizovce
4. Jánovce
5 FK Poprad

od 20.5. do 3.6.2016

Lúčivná
1. Lúčivná
2. Batizovce
3. Jánovce
4. FK Poprad
5. Stráže

od 4.6. do 12.6.2016

Skupina „B“
JESEŇ 2015
1.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

2.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

3.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

4.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

Podolínec
1. Podolínec
2. Sp.Hanušovce
3. V.Lomnica
4. Mlynčeky

od 5.8. do 29.8.2015

Sp.Hanušovce
1. Sp.Hanušovce
2. V.Lomnica
3. Mlynčeky
4. Podolínec

od 30.8. do 19.9.2015

V.Lomnica
1. V.Lomnica
2. Mlynčeky
3. Podolínec
4. Sp.Hanušovce

od 20.9. do 10.10.2015

Mlynčeky
1. Mlynčeky
2. Podolínec
3. Sp.Hanušovce
4. V.Lomnica

od 11.10. do 24.10.2015

JAR 2016
5.turnaj

Usporiadateľ:
Účastníci:

6.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

7.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

8.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

Podolínec
1. Podolínec
2. Sp.Hanušovce
3. V.Lomnica
4. Mlynčeky

od 1.4. do 23.4.2016

Sp.Hanušovce
1. Sp.Hanušovce
2. V.Lomnica
3. Mlynčeky
4. Podolínec

od 24.4. do 14.5.2016

V.Lomnica
1. V.Lomnica
2. Mlynčeky
3. Podolínec
4. Sp.Hanušovce

od 15.5. do 28.5.2016

Mlynčeky
1. Mlynčeky
2. Podolínec
3. Sp.Hanušovce
4. V.Lomnica

od 29.5. do 11.6.2016

Skupina „C“
JESEŇ 2015
1.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

2.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

3.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

4.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

Kravany
1. Kravany
2. L.Teplička
3. Sp.Teplica
4. Vikartovce

od 5.8. do 29.8.2015

L.Teplička
1. L.Teplička
2. Sp.Teplica
3. Vikartovce
4. Kravany

od 30.8. do 19.9.2015

Sp.Teplica
1. Sp.Teplica
2. Vikartovce
3. Kravany
4. L.Teplička

od 20.9. do 10.10.2015

Vikartovce
1. Vikartovce
2. Kravany
3. L.Teplička
4. Sp.Teplica

od 11.10. do 24.10.2015

JAR 2016
5.turnaj
Usporiadateľ:

Kravany

od 1.4. do 23.4.2016

Účastníci:

6.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

7.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

8.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

1. Kravany
2. L.Teplička
3. Sp.Teplica
4. Vikartovce
L.Teplička
1. L.Teplička
2. Sp.Teplica
3. Vikartovce
4. Kravany

od 24.4. do 14.5.2016

Sp.Teplica
1. Sp.Teplica
2. Vikartovce
3. Kravany
4. L.Teplička

od 15.5. do 28.5.2016

Vikartovce
1. Vikartovce
2. Kravany
3. L.Teplička
4. Sp.Teplica

od 29.5. do 11.6.2016

Skupina „D“
JESEŇ 2015
1.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:
2.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:
3.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:
4.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:

Sp.Hrhov
1. Sp.Hrhov
2. Sp.Podhradie

od 5.8. do 29.8.2015

Sp.Podhradie
1. Sp.Podhradie
2. Sp.hrhov

od 30.8. do 19.9.2015

Sp.Hrhov
1. Sp.Hrhov
2. Sp.Podhradie

od 20.9. do 10.10.2015

Sp.Podhradie
1. Sp.Podhradie
2. Sp.Hrhov

od 11.10. do 24.10.2015

JAR 2016
5.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:
6.turnaj
Usporiadateľ:
Účastníci:
7.turnaj
Usporiadateľ:

Sp.Hrhov
1. Sp.Hrhov
2. Sp.Podhradie

od 1.4. do 23.4.2016

Sp.Podhradie
1. Sp.Podhradie
2. Sp.Hrhov

od 24.4. do 14.5.2016

Sp.Hrhov

od 15.5. do 28.5.2016

Účastníci:

1. S Sp.Hrhov
2. Sp.Podhradie

8.turnaj
Účastníci:

Sp.Podhradie
1. Sp.Podhradie
2. Sp.Hrhov

od 29.5. do 11.6.2016

