SPRAVODAJ č.11
Súť. roč. 2019/2020

25.09.2019

Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni:
1.ŠTK na základe SP čl. 36, bod 3 súhlasí so zmenou termínu a opačného poradia MFS XII. a XIX.
kola II. triedy dospelých medzi FK Slovan Kúpele Sliač "B" - OTJ Terany. Pôvodne: 20. 10. 2019 o
14:00 hod. na ihrisku Veľká Lúka. ZMENA pre XII. kolo: FK Slovan Kúpele Sliač "B" - OTJ Terany
19. 10. 2019 o 14:00 hod. na ihrisku FK Terany. ZMENA pre XIX. kolo: OTJ Terany - FK Slovan
Kúpele Sliač "B" 03. 05. 2020 o 16:30 hod. na ihrisku Veľká Lúka. Poplatok 5€ v zmysle RS čl.
XVI. bod 4. zahrnutý v MZF pre OTJ Terany. ZV-STK-2019/2020-0036.
2.ŠTK na základe správy DZ odstupuje FK Bzovík na DK za nedostatočnú činnosť
usporiadateľskej služby z MFS VIII. kola I. triedy dospelých medzi TJ Družstevník Bzovík – TJ
Slovan AX Budča.
3. ŠTK na základe správy DZ z MFS VIII. kola I. triedy dospelých medzi FK Družstevník Bzovík –
TJ Slovan AX Budča, upozorňuje FK Bzovík na dodržiavanie RS čl. XIV. – Podmienky zaradenia
do súťaže I. trieda: - občerstvenie pre delegované osoby, WC pre obe družstvá. V prípade
opakovania pristúpi ŠTK k ďalším možnostiam a to odstúpenie na DK.
Komisia mládeže- predseda Vladimír Remeselník
1. KM schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
 09.10.2019, 17:00,9.kolo, MO U11 , Krupina – Bzovík
 26.09.2019, 16:30,3.kolo, MO U11 , O.Lúka – Sielnica, HP Kováčová, zmena HČ
3. KM upozorňuje FK :
a) na zmenu SP čl. 49 – Konfrontácia – konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja
kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného
družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého
družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF.
b) na zmenu v súťažiach U13, jedná sa o zmenu na ihrisku je šestnástka vytýčená kuželmi na
zúženom ihrisku, počet hráčov 9 ( 1+ 8) a platí pravidlo o postavení mimo hry.
Po ukončení stretnutia MO U13 a MO U11 sa kopú pokutové kopy.
Pravidlá súťaže U13 a U11 aj s nákresom ihriska sú súčasťou RSstránka ObFZ Zvolen, ObFZ ZV –Rozpis súťaží 2019/2020 – Textová časť
R nesmie začať stretnutie ak nebude ihrisko správne vytýčené.
c) Upozorňujeme na stav fotografií, ak podľa príslušnej fotografie nebude jasné či ide
o predstaveného hráča, postupujeme v zmysle SP čl.49, bod 5 a kapitán ( vedúci družstva)
uplatnia námietku proti štartu hráča v stretnutí. R následne sám, v prítomnosti hráča, vykoná
kontrolu totožnosti tohto hráča a zaznamená v zápise aj s výsledkom kontroly – pripustil alebo
nepripustil hráča na stretnutie ( SP čl. 49, bod 5) , RS XII, bod 2.c)
3. Usmernenie ku konfrontácii mládeže - zmeny SP čl. 49 ( konfrontácia hráča) a SP čl.43
( Registračný preukaz a identifikácia hráča ) v znení z 1. 8. júna 2019:
1. variant:
Po uložení rozhodcom ( R ) nominácie D a H v príslušnom zápise k stretnutiu , vedúci družstiev
požiadajú R o vytlačenie zápasových súpisiek D, H - obsahujú fotky hráčov . Potom na ihrisku
pokračujú v konfrontácii v zmysle SP č. 49 . Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja
kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného
družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého
družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF - zápasovej súpisky .Výsledok
konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi - R.
2. variant:
Doma si pripraviť – vytlačiť družstvo v ISSF – súťaže – družstvá – vyhľadanie družstiev –
príslušné družstvo a vytlačiť ( obsahujú fotky hráčov ). Takto pripravené zloženie družstva
predložiť súperovi pri konfrontácii a pokračovať v zmysle SP č. 49 . Konfrontáciu pred stretnutím
vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva)
kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci
družstva) druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF – predložené
družstvo. Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi - R.

Upozorňujeme na stav fotografií, ak podľa príslušnej fotografie nebude jasné či ide
o predstaveného hráča, postupujeme v zmysle SP čl.49, bod 5 a kapitán ( vedúci družstva)
uplatnia námietku proti štartu hráča v stretnutí. R následne sám, v prítomnosti hráča, vykoná
kontrolu totožnosti tohto hráča a zaznamená v zápise aj s výsledkom kontroly – pripustil alebo
nepripustil hráča na stretnutie ( SP čl. 49, bod 5) , RS XII, bod 2.c)
Oba varianty je možné využiť podľa potreby a schopnosti manažéra ISSF a vedúceho družstva FK.
Variant č.2 je možné uplatniť len po prvom súťažnom stretnutí ( technické spracovanie v ISSF )
Usmernenie k tejto zmene a je súčasť Spravodajov 8. -12 a je umiestnené aj na stránke
ObFZ ZV – Komisie – KM - dokumenty.
Komisia rozhodcov –predseda Tibor Kučera
1.KR žiada všetkých R, aby akékoľvek odlišnosti od normálneho priebehu stretnutia oznamovali
cez ISSF a podanie na príslušné komisie, ale predovšetkým na KR.
Disciplinárna komisia – predseda Marek Zemiar
DI-26 Andrej Hric 1306113 Budča - DK vzhľadom na vyjadrenie R a správu DS podľa čl. 37/13,
78/5/a DP zastavuje d. konanie a ruší účinky udelenia ČK v MFS Budča – Sebechleby,
DI-27 Jakub Fatľa 1249284 Očová - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 46/1a,2 DP od 23.09.2019 (HNŠ –
zmarenie gólu),
DII-3 René Gugh 1232141 Pliešovce B - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 23.09.2019
(vylúčenie po 2. ŽK),
DII-4 Ladislav Kováč 1134915 Terany - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 23.09.2019 (vylúčenie
po 2. ŽK),
DI-28 TJ Bzovík – na základe podnetu ŠTK pokuta 33 € podľa čl. 64/1a,4 DP, čl. 57 SP a čl. XIV
RS splatná v MZF (nedostatočná usporiadateľská služba v MFS 8. kola Bzovík – Budča).
Poučenie: Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie príslušnému odvolaciemu orgánu do 7
dní od uverejnenia v Spravodajcovi ObFZ, resp. v systéme ISSF za podmienok uvedených v čl. 80
- 85 DP a s úhradou poplatku podľa čl. XV bod 4 Rozpisu futbalových súťaží ObFZ Zvolen. Proti
rozhodnutiam podľa čl.37 ods. 3, 5, 8 odvolanie nie je prípustné. Rozhodnutia obsahujú
odôvodnenie, ak o jeho vypracovanie požiada do 5 dní od oznámenie rozhodnutia osoba, ktorá
proti rozhodnutiu môže podať odvolanie (čl. 78 ods. 2 písm. f/ DP).

