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Úradná správa č. 7 z 23.08.2018 

  

1. Správy ŠTK 

 
1. ŠTK opätovne upozorňuje FK na zmenu systému striedania hráčov. Platí možnosť vystriedania 5 

hráčov jedného družstva. Družstvo môže na tento účel využiť len tri prerušenia 

hry. Striedanie počas polčasovej prestávky sa nezarátava do počtu prerušení hry. Hráč, ktorý bol 
vystriedaný sa nesmie znovu vrátiť späť do zápasu. 

  
2. ŠTK na základe žiadosti FC Tokaj Tŕňa súhlasí s odohratím stretnutia Leles – Tŕňa dňa 28.10.2018 o 

14:00 hod. (dohoda klubov) – Tŕňa 10 €. 
  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

2. Správy TMK 

 
TMK ObFZ Trebišov upozorňuje FK VI. ligy, že v súťažnom ročníku 2018/19 musia mať trénera 

minimálne s platnou C-licenciou. ObFZ vyjde v ústrety FK a sprostredkuje školenie trénerov C–

licencie do konca roka 2018. Školenie sa uskutoční v Trebišove, keď bude prihlásených minimálne 20 
uchádzačov (termín školenia bude zverejnený v ÚS). Prihlášky na školenie je potrebné 

zaslať okamžite na mail peter.szenay@futbalsfz.sk a na sekretariát ObFZ (obfztv@obfztv.sk). 
V prípade nesplnenia uvedeného uznesenia pristúpi ObFZ pred jarnou časťou ročníka 2018/2019 

k disciplinárnym sankciám. 
  

3. Správy KR 

 
Obsadenie a zmeny v obsadení na 26.08.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
  

KR berie na vedomie ospravedlnenia: 
R - Babken od 26.8.2018 do prihlásenia, R - Begala J. - 26.8.2018, R - Miklóš T. st. - 26.8.2018, R - 

Rugolská V. - 26.8.2018. 
  

Dňa 23.8.2018 od 15:45 v priestoroch ObFZ Trebišov previedla KR náhradný doškoľovací seminár R a 

PR. Zúčastnili sa ho R - Fortuňak Matúš, Takáč Filip, Kiseľ Patrik. 
  

4. Správy DK 

 
2018/19-005 DK neuvoľňuje činnosť Bodnár A. (1136088) V. Kamenec + poplatok 10 €, 
  

2018/19-006 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 1 stretnutie PODMIEN.: na dobu 3 mesiace Kulcsar 

T. (1322916) V. Kamenec  od 23.8.2018 + poplatok 10 €, 
  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa 
podáva na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej 
komisie (čl. 84 ods. 1 DP). 
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