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Úradná správa č. 5 z 15.08.2019 

  

1. Správy sekretariátu 

 

1. Sekretariát upozorňuje futbalové kluby ObFZ Trebišov, že v zmysle Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov sú 
povinné predložiť rozhodcovi pred stretnutím povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii 

(nie staršie ako rok). Zároveň sú FK povinné zaslať toto potvrdenie mailom na ObFZ Trebišov 
(obfztv@obfztv.sk). 

 

2. Sekretariát pripomína FK, že na stránke ObFZ Trebišov (www.obfztv.sk) sú uverejnené: 
- Rozpis súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2019/20 (úvodná stránka, lišta vľavo),  

- zmeny pravidiel futbalu a aktualizované Pravidlá futbalu od 01.07.2019 (v sekcii „Na stiahnutie“), 
- súťažný poriadok futbalu – platný od 18.06.2019 (v sekcii „Na stiahnutie – futbalové normy“), 

- registračný a prestupový poriadok – platný od 18.06.2019 (v sekcii „Na stiahnutie – futbalové normy“). 
 

3. Sekretariát pripomína FK, že zberná faktúra za mesiac júl bola splatná 12.08.2019. 

 
2. Správy TMK 

 

1. TMK oznamuje FK, že dňa 29.08.2019 (štvrtok) je v Košiciach (Vyšné Opátske) v rámci Programu 
podpory talentov plánovaný turnaj ObFZ v kategóriách U14 resp. U13. Zúčastniť sa ho majú výbery 

ObFZ Košice, Rožňava, Michalovce, Trebišov a Spišská Nová Ves. V oboch kategóriách plánujú tréneri 
výberov (Zoltán Tarbaj, Koloman Pusztai) nominovať 15 hráčov. Z tohto dôvodu budú od pondelka 

19.08. oslovovať telefonicky trénerov resp. funkcionárov jednotlivých FK. Prosíme Vás 
o súčinnosť pri vytvorení čo najlepšieho výberu ObFZ. Ďalšie podrobnosti budú zverejnené v najbližšej 

úradnej správe a jednotliví hráči budú vyrozumení telefonicky. 

 
2. TMK ObFZ Trebišov z dôvodu otázok ohľadom školenia trénerov oznamuje, že prihlášky 

na školenie môžete zasielať na email obfztv@obfztv.sk . Prihlášku nájdete v sekcii „Na stiahnutie“ – 
„Tlačivá“. 

 
3. Správy ŠTK 
 

1. ŠTK upozorňuje FK, že konfrontácia družstiev nie je povinná. Identifikáciu a konfrontáciu hráčov 
je možné vykonávať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF.  

 

(Konfrontáciu je možné vykonať na požiadanie pred stretnutím, najneskôr v polčasovej prestávke pred 
začiatkom druhého polčasu. V druhom polčase je možné vykonať na požiadanie konfrontáciu hráča, 

ktorý nebol prítomný na stretnutí pred začiatkom druhého polčasu; o konfrontáciu takého hráča je 
možné požiadať len pri jeho vstupe na hraciu plochu. Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja 

kapitáni družstiev. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a 

kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF. – článok 49 SP) 
 

2. Obe družstvá v zápise rozhodcu uvedú mená 11 hráčov a majú možnosť nahrať až 9 
náhradníkov. Uvedená zmena vyplynula z aktualizácie Zápisu o stretnutí rozhodcu, kde sa vytvorila 

možnosť nahrať do súpisky pre stretnutie až 20 hráčov. 
 

3. V zmysle SP, čl. 43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. 

Teda nevyžaduje sa fyzický RP. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj 
o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už 

neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer. 
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4. ŠTK opätovne upozorňuje FK, že od 1. kola musí mať v zmysle platného Rozpisu súťaží ObFZ 
Trebišov článok C bod 4 každé družstvo trénera. Ten musí byť uvedený v zápise o stretnutí. Na 

vyžiadanie delegovaných osôb je FK povinný predložiť fotokópiu licencie trénera. V prípade nedodržania 

nariadenia pristúpi DK k disciplinárnym opatreniam. 
 

5. ŠTK žiada DZ, aby vo svojich správach DS uvádzali aktuálny stav šatní D a H, šatne pre DO, 
hracích plôch a vybavenia areálu v prvých troch kolách VI. ligy dospelých. FK sú povinné v zmysle 

Rozpisu súťaží zabezpečiť, aby šatňa hosťujúceho družstva bola uzamykateľná. 
 

6. ŠTK upozorňuje FK, že sú povinné mať vo všetkých stretnutiach na zápase prítomného hlavného 

usporiadateľa. Ten musí byť zároveň zaregistrovaný v ISSF. V prípade, ak toto FK nespĺňajú, ŠTK ich 
vyzýva, aby túto svoju povinnosť splnili bezodkladne a nahrali údaje svojich športových odborníkov do 

ISSF. 
 

7. ŠTK kontumuje výsledok stretnutia VI. ligy sk. Juh TJ vo Veľkom Kamenci – FC Tokaj Tŕňa 0:3 

K v prospech FC Tokaj Tŕňa pre pokles hráčov D pod 7. Výsledok 0:5 ostáva v platnosti. 
 

4. Správy KR 

 

1. Obsadenie a zmeny v obsadení na 17.-18.08.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

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

2. Ospravedlnenia: Kovalčin J. – 25.08.2019 

3. KR pripomína DZ, aby vo svojich správach DS uvádzali aktuálny stav šatní D a H (šatňa musí 

byť uzamykateľná), šatne pre DO, hracích plôch a vybavenia areálu v prvých troch kolách VI. ligy 
dospelých. Rovnako musia DZ uviesť, či bol rozhodcovi stretnutia poskytnutý prístup k ISSF (funkčný 
počítač a prístup k internetu). 

4. KR dôrazne upozorňuje R a DZ na dodržiavanie článku C bod 4 platného Rozpisu ObFZ 

Trebišov. Rozhodca v zápise o stretnutí (dole v časti záznam rozhodcu) resp. delegát v správe DS 
uvedú, či bola FK predložená fotokópia licencie trénera. Tréner musí byť zároveň uvedený v zápise 
o stretnutí v ISSF. 

5. Správy DK 

 
2019/20-002 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Zubaľ M. (104204), Z. Jastrabie od 11.8.2019 + poplatok 

10 € (DP čl.37/3), 
 

2019/20-003 DK trestá 3 stretnutia NEPO: Šafar Š. (1365790), Z. Jastrabie od 11.8.2019 + poplatok 

10 € (DP čl.48/2a),  
 

2019/20-004 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Dobcsák L. (1286172), V. Horeš od 12.8.2019 + poplatok 
10 € (DP čl.45/2a). 

 

 
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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