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Úradná správa č. 28 z 25.04.2019 

 

 

Správy ŠTK 

 

ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dospelých TJ Dargovských hrdinov Dargov zo 
súťaže. Výsledky sa anulujú, súperi vo vyžrebovaní majú voľno. Prípad dáva do pozornosti DK. 

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

Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 27.-28.04.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
 

Ospravedlnenia: Holingyák D. - 27.-28.04.2019, Babken Ch. - 27.-28.04.2019, Kudrec J. – od 

23.04.2019 do prihlásenia. 

KR berie na vedomie udelenie pochvaly od OFK Vojčice a FK Veľaty na R Babken, Kaščák, Pongó 

v stretnutí OFK Vojčice – FK Veľaty. 

V stretnutiach, kde sú delegovaní aspoň dvaja R, ukladá KR za povinnosť pre všetkých R vykonať 

predzápasový dohovor s AR. V kategórii dospelých je nutné vykonať dohovor aj za prítomnosti DZ. 

KR z dôvodu narastajúceho počtu sťažností zo strany klubov dáva do pozornosti R povinnosť 

uzatvárať nielen predzápasové súpisky oboch družstiev pred stretnutím, ale aj uzatvoriť 

zápis do konečnej podoby po stretnutí v prítomnosti delegáta (v prípade funkčného počítača 

a internetu). 

KR pripomína DZ, aby vo svojich správach uviedli, či družstvá majú trénera s platnou licenciou.  

Správy DK 

2018/19-081 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Kačo E. (1340888), Z. Jastrabie od 22.04.2019 + poplatok 
10 € (DP čl.45/2a), 

 

2018/19-082 DK uvoľňuje činnosť a mení trest na 2 stretnutia PODMIEN.: na dobu 3 mesiace Bačko 
M. (1374274) Cejkov od 25.4.2019 + poplatok 5 €, DP čl.41/2, 

 
2018/19-083 DK trestá FK Dargov finančnou pokutou 300 € + poplatok 10 €, Rozpis ObFZ A6k1. 
 

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). 
 

http://www.obfztv.sk/
mailto:obfztv@obfztv.sk

