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Úradná správa č. 30 z 09.05.2019 

 

 

Správy sekretariátu 

1. Sekretariát žiada futbalové kluby ObFZ Trebišov, aby zaslali svoje návrhy s menami funkcionárov 

- jubilantov na ocenenie na sekretariát v termíne do 05.06.2019. Ocenenie jubilujúcich 

funkcionárov sa uskutoční na konferencii ObFZ v júli 2019. 

2. Sekretariát oznamuje FK, že ObFZ Trebišov dňa 22.06.2019 (SO) organizuje futbalový turnaj 

detí na UT Slavoja Trebišov. Zúčastniť sa môžu družstvá v kategóriách: U13 – deti narodené po 

01.01.2006, U11 – deti narodené po 01.01.2008. Na turnaji sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré nie sú 

registrované v ISSF. Družstvá neuhrádzajú žiadne štartovné. Maximálny počet členov družstva je 10 

(4+1 alebo 5+1). Prihlasovať svoje družstvá môžete na sekretariáte do 05.06.2019: mobil: 0905 

909 128, mail: obfztv@obfztv.sk. 

Správy ŠTK 

1. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 15. kola IV.ligy U19 TJ ŠM Streda nad Bodrogom – FK Leles 
3:0 K (hostia sa na stretnutie nedostavili). Do pozornosti DK. 

 
2. ŠTK na základe žiadosti MFK Čierna nad Tisou súhlasí s odohratím stretnutia 16. kola IV.ligy U19 MFK 

Čierna nad Tisou – TJ ŠM Streda nad Bodrogom v termíne 01.06.2019 (SO) o 14:00 hod. (dohoda 

klubov). Čierna nad Tisou – poplatok 10 €. 
 

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

 

Správy KR 

Obsadenie a zmeny v obsadení na 11.-12.05.2019 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 
a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 
 

Ospravedlnenia: Rugolská V. – 11.05.2019, 18.05.2019, 25.05.2019, Kovalčin J. – 26.05.2019. 

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 dáva 

do pozornosti delegovaným osobám, že ak nebude zápis po stretnutí uzavretý, KR pristúpi k 

obmedzeniu delegácie pre R. 

 

Správy DK 

2018/19-090 DK trestá FK Leles finančnou pokutou 80 €+ poplatok 5 €, rozpis ObFZTV  A6a. 

 
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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