Oblastný futbalový zväz
905 01 Senica, Sadová 638 / 43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Určené:
 FK okresov Senica a Skalica, ktoré sú riadené ObFZ Senica
 ZsFZ
 SFZ
 Členom VV ObFZ Senica a odborným komisiám ObFZ Senica
 Rozhodcom a delegátom ObFZ Senica
 FK okresu Myjava, ktoré sú riadené ObFZ Trenčín

R O Z P I S
majstrovských futbalových súťaží
riadených ObFZ Senica
pre súťažný ročník

2018 / 2019
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Orgány ObFZ SENICA
Výkonný výbor ObFZ
predseda
podpredseda
členovia

Miroslav
Peter
Peter
Dušan
Jozef
Rastislav
Ľuboš

Guček
Koprla
Biskupič
Manďák
Šedivý
Španka
Rybár

Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.

Radošovce
Hlboké
Radimov
Senica
Vrádište
Rybky
Borský Sv.Jur

0902 678 449
0917 330 172
0911 209 543
0907 266 429
0915 700 110
0907 701 755
0908 797 430

Zástupcovia vo vyšších orgánoch :
Peter
Miroslav
Miroslav
Anton
Dušan
Peter

Mihál
JUDr.
Guček
Ing.
Maca
Medovič
Koníček Mgr.
Samek

Podpredseda DK SFZ
Člen VV ZsFZ
Člen ŠTK SFZ
Predseda EK ZsFZ
Člen KR ZsFZ
Člen DK ZsFZ

Predseda Revíznej komisie :
Marián

Kocák

Popudinské Močidľany

0917 124 124

Predseda Odvolacej komisie:
Eduard

Jurovatý JUDr.

Senica

0903 408 241

Predsedovia odborných komisií :
ŠTK

Jozef

Rosa Ing.

predsedastksenica@gmail.com

0905 706 978

DK

Ľuboš

Štora Ing.

storalu.1@gmail.com

0948 429 444

KR

Marián

Bašnár

marianbasnar@gmail.com

0905 795 284

TMK

Štefan

Gálik

galikstefan@pobox.sk

0905 569 363

KMaŠF

Vladimír

Rehák

wladimir.rehak@gmail.com

0903 672 298

EK

Juraj

Smolár

jursmo@gmail.com

0907 707 135

Miroslav

Maca

sekretar@obfzsenica.sk

0905 723 251

Sekretár :

Pošta :

Oblastný futbalový zväz
názov, resp. skratka príslušnej komisie
Sadová 638 / 43
905 01 Senica
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Sídlo:

Oblastný futbalový zväz
Sadová 638/43
905 01 Senica

Telefón, mobil :
Webová stránka :
E – mail

034 651 2163
www.obfzsenica.sk
sekretar@obfzsenica.sk

Bankové spojenie:
Číslo účtu :

VUB Senica a.s.
2755785159 / 0200

IČO
DIČ

37 851 080
2021859554

Variabilné symboly :

Štartovné do súťaže 315 021
Odmeny rozhodcom 315 333

0905 723 251
www.futbalnet.sk

IBAN SK71 0200 0000 0027 5578 5159

DK
315 011 Matrika 315 012
ŠTK 315 013 TMK 315 014
KR
315 015

Adresa Západoslovenského futbalového zväzu:
Telefón : 037 652 3402

ZsFZ
Rázusova ul.č.23
949 01 Nitra
Predseda :
Vedúci sekretár :
Telefón
:

Mgr.Ladislav Gádoši
Ivan Hádek ,
0911 265 687

Bankové spojenie :
IČO
DIČ

VÚB - číslo účtu 19333112/ 0200
17321794
2021500723

e-mail :
Webová stránka :

zsfz@nextra.sk
www.zsfz.sk

asistentka@zsfz.sk

Adresa Slovenského futbalového zväzu:
Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
Telefón :
Fax :

02 / 3910 3100 recepcia
Sekretariát 02 48 2060 99

Bankové spojenie :
Účet ISSF

SK 67 0900 000 0050 2961 0884

IČO

00687308

Webová stránka :
e- mail:
:

www.futbalsfz.sk
office@futbalsfz.sk

02 4820 6098 matrika
Platby všeobec.zberných faktúr
DIČ
IČ DPH

020898913
SK 2020898913

meno.priezvisko @futbalsfz.sk
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A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. RIADENIE SÚŤAŽÍ
Kategória žiaci:
IV.liga Majstrovstvá oblasti
Prípravky U 11

– 20 družstiev
– 23 družstiev

Kategória dorast:
VI.liga Majstrovstvá oblasti

– 10 družstiev

Kategória dospelí:
VI.liga SPORTIKA MO
VII.liga II.trieda
VIII.liga III.trieda SE + MY

– 16 družstiev
– 14 družstiev
- 12 družstiev / 7 družstiev ObFZ Senica, 5 družstiev ObFZ Trenčín /

Uvedené súťaže sa riadia:
a/ Pravidlami futbalu (ďalej len PF)
b/ Súťažným poriadkom futbalu (ďalej len SP)
c/ Rozpisom súťaže (ďalej len RS)
d/ Disciplinárnym poriadkom (ďalej len DP)
e/ Registračným a prestupovým poriadkom (ďalej len RaPP)
f / Inými predpismi a smernicami ObFZ a SFZ
Po športovo-technickej stránke ich riadi ŠTK ObFZ (ďalej len ŠTK).
2. USPORIADATEĽ
a) Usporiadateľom jednotlivých stretnutí sú kluby, uvedené vo vyžrebovaní na prvom mieste.
V jarnej časti súťaže sa odvetné stretnutia hrajú v opačnom poradí.
b) Usporiadateľ stretnutia je povinný umožniť rozhodcovi, asistentovi rozhodcu a delegátovi zväzu umiestniť dopravný
prostriedok ( automobil, motocykel ), na ktorom sa na stretnutie dostavili, na vhodnom mieste v areáli štadióna a
zodpovedá za to, že dopravný prostriedok nebude od príchodu až do opustenia štadióna poškodený.
V prípade, že nie je možné dopravné prostriedky delegovaných osôb umiestniť počas stretnutia v areáli štadióna,
hlavný usporiadateľ určí miesto, kde delegované osoby zaparkujú svoje dopravné prostriedky a zabezpečí ich ochranu
pred poškodením.
3. MIESTO STRETNUTIA
a) Stretnutia sa hrajú na ŠTK ObFZ ( ZsFZ, SFZ ) schválených hracích plochách družstiev uvedených vo vyžrebovaní
na prvom mieste. O schválení hracej plochy musí byť vyhotovený protokol / Pasport /o spôsobilosti hracej plochy.
b) Oddiel, klub, ktorý má viac hracích plôch je povinný oznámiť ŠTK, ktorá plocha bude hlavná.
Ak chce používať náhradnú hraciu plochu musí požiadať ŠTK o jej schválenie, pokiaľ nebola schválená ŠTK ZsFZ
alebo SFZ.
c) Družstvá, ktoré sú zaradené do súťaží ObFZ sú povinné odohrať stretnutia vyžrebované doma na území ObFZ
Senica, resp.FK z okresu Myjava na území ObFZ Trenčín.
d) Posledné 3 kolá jesennej časti a prvé 3 kola jarnej časti súťaže sa povoľujú odohrať, v prípade nepriaznivého
počasia, na schválených náhradných hracích plochách.
e) Stretnutia žiakov a prípraviek sa musia odohrať na hlavnej trávnatej hracej ploche.
f) V súťažiach MO dospelých sa doporučuje domácemu FK nahrávanie celého stretnutia na statíve neprerušovaného
videozáznamu z jedného miesta v strede hracej plochy.V prípade námietok ŠTK a KR akceptuje len nahratie celého
stretnutia bez zostrihania.
g) Usporiadajúci FK vo všetkých súťažiach ObFZ je povinný umožniť hosťujúcemu FK vykonanie videozáznamu
celého stretnutia vrátane vytvorenia podmienok pre pracovníkov vykonávajúcich videozáznam.
h) V MO dospelých je povinnosť usporiadajúceho FK vyhlásiť minimálne zostavy družstiev pred stretnutím.
V ostatných súťažiach doporučujeme rozhlas využívať.
4. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ
Sú uvedení v adresári tohto RS.
5. VYŽREBOVANIE SÚŤAŽÍ
Vyžrebovanie súťaží je uvedené v prílohe RS a v Informačnom systéme slovenského futbalu /ISSF/ v časti súťaže.
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6. TERMÍNOVÁ LISTINA, HRACIE DNI A HRACIE ČASY
a) Termínová listina je súčasťou Rozpisu súťaží a termíny v nej uvedené sú záväzné pre všetky FO,FK riadené ObFZ.
b) Hracím dňom žiakov je SOBOTA, resp. deň stanovený termínovou listinou vo vyžrebovaní. Hracím dňom dorastu a
dospelých je NEDEĽA, resp. deň stanovený termínovou listinou vo vyžrebovaní.
Schválené výnimky hracích dní budú oznámené v Úradnej správe ŠTK.
c) Začiatky stretnutí žiakov a prípraviek sú v Rozpise súťaží – Hracie časy.
d) Stretnutia dorastu sa hrajú 2 hodiny a 30 minút pred ÚHČ dospelých. FK ktoré majú len jednu kabínu pre hosťujúce
mužstvo, predzápasy sa budú hrať 3 hod. pred ÚHČ dospelých..
e) Začiatky stretnutí dospelých sú v RS – Hracie časy pre príslušný súťažný ročník. Oddiely, kluby, ktoré nemajú
rozhodcu v oblastných futbalových súťažiach hrajú mimo ÚHČ.
f)Začiatky stretnutí vo všetkých kategóriách sú stanovené ŠTK a schválené Výkonným výborom ObFZ.
g) Zmeny ( začiatok, termínu , poradie a miesto stretnutia ) možno zmeniť len so súhlasom ŠTK ObFZ.
Svojvoľné preloženie termínu, času a miesta stretnutia má športovo-technické dôsledky v zmysle SP.
h) Domáci oddiel, klub, ktorý písomne požiada ŠTK o zmenu hracieho dňa alebo hracieho času stretnutia najneskôr 21
dní pred jeho konaním ,nepotrebuje súhlas hosťujúceho klubu. Neplatí to však pre zmenu poradia stretnutia, žiadosť
musí byť doložená vzájomnou dohodou oddielov, klubov. V prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa na pracovný deň je
bezpodmienečne potrebný súhlas hosťujúceho klubu. Žiadosť o zmenu hracieho dňa, termínu stretnutia predložená v
kratšej lehote ako 21 dní musí byť doložená vzájomnou dohodou klubov, výnimkou z tohto pravidla je ak o zmenu
hracieho času požiada domáci klub najneskôr 10 dní pred stanoveným termínom , vtedy netreba súhlas hosťujúceho
oddielu. Dohodu predloženú v kratšom čase ako 10 dní pred riadnym termínom stretnutia ŠTK prerokuje za zvýšený
poplatok v zmysle poplatkov uvedených v tomto RS.
Dohodu predloženú v čase kratšom ako 5 dní pred riadnym termínom ŠTK nemusí akceptovať.
i) V prípade neuskutočnenia alebo neodohrania stretnutia pre nepriaznivé poveternostné podmienky, nespôsobilú
hraciu plochu je povinnosťou FK, dohodnúť sa na novom termíne stretnutia, ktoré sa musí odohrať v zmysle SP
najneskôr do 14 dní a túto dohodu uviesť v zápise o stretnutí. V prípade, že sa FO,FK nedohodnú na termíne stretnutia,
ŠTK určí nový termín v zmysle SP čl.70 odst.4.
j) Kontakt na funkcionárov komisií ObFZ:
V prípade, že sa vplyvom poveternostných podmienok stane hracia plocha nespôsobilá, môže usporiadajúci oddiel, klub
požiadať o odvolanie stretnutia za týchto podmienok:
- oznámi predsedovi ŠTK resp. tajomníkovi nespôsobilosť hracej plochy,
- zaslať na ŠTK do 48 hod. emailom písomné zdôvodnenie neodohratého stretnutia a náhradný termín, na ktorom sa
obe družstvá dohodli - stretnutie sa musí odohrať najneskôr do 14 dní.
k) ŠTK v zmysle SP si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo na zmeny hracieho dňa, hracieho času. Výnimky z
hracieho dňa, času povoľuje ŠTK v takých stretnutiach, ktoré nemajú vplyv na postup, zostup, resp. bola predložená
dohoda FK.
l) V posledných piatich kolách ŠTK nepovolí žiadne zmeny termínov z dôvodu výjazdu do zahraničia, z dôvodu účasti
na turnaji bez predchádzajúceho predohrania príslušných majstrovských stretnutí.
m) Posledné kolo v kategórii dospelých sa musí odohrať v jednotnom termíne a v rovnakom úradnom hracom čase
dospelých. Výnimku z hracieho dňa, času povoľuje ŠTK v takých stretnutiach, ktoré nemajú vplyv na postup, zostup,
resp. bola predložená dohoda FK.
FK, ktoré hrajú domáce stretnutia v inom termíne a mimo ÚHČ, ich hrací termín a čas sa nemení, pokiaľ ŠTK neurobí
zmenu z dôvodu uvedenom v RS. Stretnutia žiakov sa odohrajú v takom hracom čase, ktorý bol schválený pred
začiatkom jarnej časti súťaží, prípadne výnimky, ktoré ŠTK schválila v priebehu jarnej časti súťaží.
n) Výnimky z hracieho dňa, času , klubom, ktorý bol určený mimo ÚHČ, schvaľuje ŠTK.
Výnimky z hracích dní a časov platia samostatne pre jesennú časť, pred jarnou časťou súťaže musí klub
požiadať o výnimku opäť.
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TERMÍNOVÁ LISTINA - jesenná časť súťažného ročníka 2018/2019
MO dospelí

MO
Dorast

II.trieda
Dospelí

1.kolo

1.kolo

1.kolo

2.kolo

2.kolo

2.kolo

2.kolo

3.kolo
4.kolo

3.kolo

3.kolo

3.kolo

4.kolo

4.kolo

4.kolo

Dátum
04.08.2018 so
05.08.2018
11.08.2018 so
12.08.2018
18.08.2018 so
19.08.2018
25.08.2018 so
26.08.2018
29.08.2018 str
01.09.2018 so
02.09.2018
08.09.2018 so
09.09.2018
15.09.2018 so
16.09.2018
22.09.2018 so
23.09.2018
29.09.2018 so
30.09.2018
06.10.2018 so
07.10.2018
13.10.2018 so
14.10.2018
20.10.2018 so
21.10.2018
27.10.2018 so
28.10.2018
03.11.2018 so
04.11.2018

15.kolo
5.kolo

5.kolo

5.kolo

5.kolo

6.kolo

6.kolo

6.kolo

6.kolo

7.kolo

7.kolo

7.kolo

7.kolo

8.kolo

8.kolo

8.kolo

8.kolo

9.kolo

9.kolo

9.kolo

9.kolo

10.kolo

10.kolo

10.kolo

10.kolo

11.kolo

11.kolo

11.kolo

11.kolo

12.kolo

12.kolo

12.kolo

1.kolo

13.kolo

13.kolo

13.kolo

14.kolo

14.kolo

Žiaci U 15

Prípravka U
11

11.kolo
1.kolo

10.kolo
1.kolo

2.kolo

2.kolo

3.kolo

3.kolo

4.kolo

4.kolo

5.kolo

5.kolo

6.kolo

6.kolo

7.kolo

7.kolo

8.kolo

8.kolo

9.kolo

9.kolo

10.kolo

HRACIE ČASY - jesenná časť súťažného ročníka
Dátum
01.08.- 31.08.18
01.09.- 16.09.18
17.09.- 30.09.18
02.10.- 15.10.18
16.10.- 31.10.18
01.11.- 15.11.18

III.trieda
dospelí

Dorast
14.30
14.00
13.30
12.30
12.00
11.00

Dospelí
17.00
16.30
16.00
15.00
14.30
13.30

2018/2019

Žiaci
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
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Prípravky
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

TERMÍNOVÁ LISTINA - jarná časť súťažného ročníka 2018/2019
MO dospelí

MO
dorast

II.trieda
dospelí

16.kolo

15.kolo

14.kolo

17.kolo

16.kolo

15.kolo

18.kolo

17.kolo

16.kolo

22.kolo

19.kolo

18.kolo

17.kolo

12.kolo

20.kolo

Turnaj

18.kolo

13.kolo

21.kolo

1.kolo
2.kolo

19.kolo

14.kolo

3.kolo
Turnaj

20.kolo

23.kolo
24.kolo

4.kolo

21.kolo

16.kolo

25.kolo

5.kolo

22.kolo

17.kolo

26.kolo

6.kolo

23.kolo

18.kolo

27.kolo

7.kolo

24.kolo

19.kolo

28.kolo

8.kolo

25.kolo

20.kolo

29.kolo

9.kolo

26.kolo

21.kolo

30.kolo

10.kolo

Dátum
23.03.2019 so
24.03.2019
30.03.2019 so
31.03.2019
06.04.2019 so
07.04.2019
13.04.2019 so
14.04.2019
20.04.2019 so
21.04.2019
27.04.2019 so
28.04.2019
01.05.2019 str
04.05.2019 so
05.05.2019
08.05.2019 str
11.05.2019 so
12.05.2019
18.05.2019 so
19.05.2019
25.05.2019 so
26.05.2019
01.06.2019 so
02.06.2019
08.06.2019 so
09.06.2019
15.06.2019 so
16.06.2019
22.06.2019 so
23.06.2019 ne

Žiaci
U 15

Prípravka
U 11

12.kolo

12.kolo

13.kolo

13.kolo

14.kolo

14.kolo

15.kolo

11.kolo

16.kolo

Turnaj

17.kolo
18.kolo

1.kolo
2.kolo

Turnaj
Turnaj

3.kolo
4.kolo

1.kolo

5.kolo

2.kolo

6.kolo

3.kolo

7.kolo

4.kolo

8.kolo

5.kolo

9.kolo

6.kolo

10.kolo

III.trieda
dospelí

22.kolo
15.kolo

HRACIE ČASY - jarná časť súťažného ročníka
Dátum

Dorast

Dospelí

Žiaci

Prípravky

01.3.- 15.3.2019
16.3.- 30.3.2019
31.3.- 15.4.2019
16.4.- 30.4.2019
01.5.- 30.6.2019

12.00
12.30
13.30
14.00
14.30

14.30
15.00
16.00
16.30
17.00

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Od 31.03.2019 sú hracie časy dorast a dospelí posunuté o 30´ nad ÚHČ.
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7. EKONOMICKÉ A FINANČNÉ NÁLEŽITOSTI
a) Pre súťažný ročník 2018/2019 sa stanovuje nenávratné štartovné a servisné poplatky, ktoré musia byť klubmi
uhradené do termínu splatnosti uvedeného na faktúre bankovým prevodom na účet SFZ, ktorý je vedený v SLSP, a. s.,
č. ú. IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990, SWIFT: GIBASKBX. Variabilný symbol je číslo faktúry.
Výška štartovného a ročných servisných poplatkov:
Súťaž

Štartovné

MO Dospelí
II.tr.Dospelí
III.tr.Dospelí

Servisný poplatok

120,00 €
100,00 €
90,00 €

Kategória

60
60
60

Štartovné

Servisný poplatok

10,- €
10,-€
10,-€

Dorast
Žiaci
Prípravky

40,-€
32,-€
32,-€

b) Každý klub hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady.
c) Ak sa stretnutie opakuje z vyššej moci, usporiadajúci FO,FK uhradí hosťujúcemu klubu polovicu cestovných
nákladov pre 17 osôb u dospelých a dorastu a pre 20 osôb u žiakov, v súlade s platnou smernicou VUC Trnava podľa
kilometrovného najkratším možným cestným spojením. Usporiadajúci klub je povinný urobiť úhradu cestovných
nákladov do dňa odohratia opakovaného stretnutia. Fotokópiu dokladu o úhrade je treba zaslať na ŠTK ObFZ. V prípade
nesplnenia si tejto povinnosti bude klub potrestaný poriadkovou pokutou.
d)Ak sa družstvo nedostaví na stretnutie bude mu udelená poriadková pokuta. Všetky pokuty sú splatné do 10 dní
po obdržaní zbernej faktúry v ISSF( v ISSF – typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom, alebo priamym
vkladom na bankový účet uvedený na faktúre. Platby šekom nebudú akceptované a faktúry budú považované za
neuhradené .
V prípade, ak klub neuhradí mesačnú zbernú faktúru v lehote splatnosti, považuje sa to za nedodržanie súťažných
kritérií a automatickým športovo-technickým dôsledkom v zmysle SP čl.83 odst.1 je zastavenie súťažnej činnosti
A družstva a matričnej činnosti.
FK, ktorý nebude mať vyrovnané podlžnosti voči ObFZ, resp. ZsFZ, nebude v novom súťažnom ročníku zaradený do
súťaží. Poplatky, pokuty sú uvedené v časti B. Technické ustanovenia, bod 25 RS.
e)Odmeny a náhrady delegovaných osôb v súťažiach ObFZ:
Odmeny a náhrady rozhodcov a delegátov v súťažiach ObFZ pred súťaž.roč.2018/19 schválené Výkonným
výborom ObFZ Senica dňa 2.7.2018 :
Súťaž/kategória
MO dospelí
II.tr.dospelí
III.tr.dospelí
Dorast
Žiaci – všetky triedy

R
Náhrady
32 €
28 €
23 €
16 €
14 €

AR
Odmena
8,00 €
8,00 €
8,00 €
6,00 €
5,00 €

Náhrady
25 €
23 €
21 €
12 €
12 €

DZ
Odmena
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
5,00 €

Náhrady
25 €
25 €
25 €

Odmena
6,00 €
6,00 €
6,00 €

Dvojstretnutie, trojstretnutie dorastu a žiakov
1/Pri dvoch , alebo troch stretnutiach u jedného FK v jeden deň sa delegovanej osobe /R, AR,DZ / uhrádzajú
len jedny cestovné náhrady, vždy vo výške najvyššej súťaže.
2/ Odmena za druhé , resp. tretie stretnutie je vo výške 15,-€
3/ Odmeny DO obsahujú finančné ohodnotenie za výkon príslušnej funkcie DO a ostatné náhrady. Uvedené finančné
ohodnotenie je konečné a zahŕňa aj povinné odvody DO a odvody zamestnávateľa, ktoré vykonávajú svoju funkciu na
základe dohody o pracovnej činnosti (SHM). Ak sa výkon príslušnej funkcie uskutoční v sobotu, v nedeľu, vo sviatok
alebo v deň pracovného pokoja, uvedená odmena bude navýšená o príslušný príplatok v zmysle Zákonníka práce .
4/ Odmeny a ostatné náhrady za výkon činnosti vo futbalových stretnutiach, budú DO vyplácané ObFZ na ich účet
uvedený v dohode o prac.činnosti , na základe platnej dohody o pracovnej činnosti, uzatvorenej medzi DO a ObFZ,
vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vykonávala činnosť DO .
5/ Odmeny a ostatné náhrady DO sú konečné a budú FK generované do mesačnej zbernej faktúry v ISSF - typ
všeobecná faktúra, včítane povinných odvodov DO, ktoré vykonávajú svoju funkciu na základe dohody o pracovnej
činnosti.
6/ Odmeny a ostatné náhrady DO budú generované len v prípade, že je v čase generovania mesačnej zbernej faktúry
uzatvorený elektronický zápis o stretnutí a všetky DO stretnutia sú na základe zmluvy evidovanej v ISSF v
zmluvnom vzťahu s príslušným zväzom, ktorý DO v príslušnej súťaži vypláca.
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B. TECHNICKÉ USTANOVENIA

1. PREDPIS
a) Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku a tohto RS, ktorého výklad prináleží ŠTK ObFZ.
Družstvá Prípravky hrajú na skrátenom ihrisku a podľa upravených pravidiel futbalu.
b) ObFZ Senica vydáva počas súťažného ročníka Úradné správy, ktoré sú uverejňované na internete
1/ http://www.obfzsenica.sk/
2/ http://obfz-senica.futbalnet.sk/
prostredníctvom ktorých zabezpečuje operatívne riadenie a styk s FK.
Všetky pokyny uverejnené v ÚS sú záväzné pre všetky FK.
2. PODMIENKY ZARADENIA FK DO SÚŤAŽE
a ) Podmienkou štartu družstva dospelých v VI lige a v VII lige dospelých je mať jedno mládežnícke družstvo.
V prípade, že FK neprihlási do súťaží žiadne mládežnícke družstvo, resp. mládežnícke družstvo do začiatku súťaží
odhlási, uhradí kompenzáciu v sume 500,-€ .Úhrada musí byť na účte ObFZ Senica do termínu začiatku jesennej časti
v termíne do 5.8.2018. Pre nasledujúci ročník bude VV ObFZ zvažovať navýšenie , ktoré bude zverejnené do
31.12.2018
b) Vo všetkých súťažiach dospelých a dorastu je domáci klub povinný mať počas majstrovského stretnutia k dispozícii
4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca.
c) V súťažiach MO dospelých je domáci klub povinný mať k dispozícii minimálne 2 podávačov lôpt. Pre ostatné
kategórie sa odporúča postupovať podobne. Odporúča sa aby podávači boli farebne odlíšení od hráčov.
d) FK sú povinné zabudovať zábrany pre bezpečný odchod delegovaných osôb z ihriska do kabín. Je potrebné postaviť
ohradu alebo pevné zábradlie vo vzdialenosti najmenej 2 m od postranných čiar a najmenej 4 m od bránkových čiar, aby
sa zabránilo prístupu obecenstva na hraciu plochu (Pravidlá futbalu, pravidlo I., bod 17). Rohové zástavky musia byť
nad zemou vo výške 150 cm a z plastového alebo dreveného materiálu, nie kovové.
e) Každé ihrisko musí mať kryté striedačky uzatvorené zboku a zo zadnej strany min. pre 8 hráčov. Pred striedačkou
musí byť vyznačená technická zóna, ktorá je ohraničená čiarami vo vzdialenosti 1 m od bokov striedačky a minimálne
1 m od postrannej čiary hracej plochy.
3. ŠTART HRÁČOV
a) Hráč má právo nastúpiť na stretnutie ,ak vlastní platný plastový RP spĺňajúci náležitosti príslušných článkov SP SFZ
/ SP č. 43/1/ RP nemôže byť nahradený OP, ani iným dokladom / SP čl.43/2/.Hráč je súčasne povinný dodržiavať
ustanovenia všetkých predpisov SFZ, ktorými je podmienené jeho pôsobenie v súťažiach riadených ObFZ.
Bez platného RP môže hráč nastúpiť na stretnutie len v zmysle znenia čl. 43/odst.3 bod a, b, odst.4,5 SP.
V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia RP, sú R, klub a hráč povinní postupovať podľa ustanovení článku 43/6 SP.
Vedúci družstva predloží RP len tých hráčov, ktorí sú uvedení v predmetnom zápise o stretnutí.
RP hráčov, ktorí nie sú uvedení v zápise o stretnutí rozhodca nepreberá!
V prípade, že na stretnutie nastúpi hráč, ktorí nie je uvedený v zápise o stretnutí, i keď má platný RP a je vedený
v ISSF, považuje sa jeho štart v zmysle SP čl.52/m za neoprávnený a stretnutie bude v zmysle SP čl.82 kontumované.
Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórii, ak SP čl.46 neustanovuje inak. Po dovŕšení stanoveného veku prechádzajú do
najbližšej vekovej kategórie vždy k 1. januáru kalendárneho roka a to po dovŕšení:
- 15. roku veku z kategórie žiaci do kategórie dorastu
- 19. roku veku z kategórie dorast do kategórie dospelí.
b) V kategórii dospelí štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dospelých.Okrem svojej vekovej kategórie môže vo
vyššej vekovej kategórii štartovať:
Dorastenec v kategórii dospelí, ktorý v priebehu roka ( 01.januára - 31.decembra),ku dňu štartu dovŕšil 16.rok veku.
(SP čl.46 /1). Klub je povinný si vyžiadať od rodičov (zákonného zástupcu)písomný súhlas a súhlas príslušného
obvodného lekára hráča. Tento doklad je povinný pred stretnutím predložiť hlavnému rozhodcovi.Doklad je platný 12
mesiacov. Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie klub a príslušný tréner.
c) V kategórii dorast štartujú hráči narodení od 01.01.2000 – 31.12.2004, ktorí ku dňu štartu dovŕšili 14. rok veku,
po súhlase lekára a rodiča.
d) V kategórii žiaci štartujú hráči:
- V skupine prípravky štartujú hráči narodení od 01.01.2008 – 31.12.2012, ktorí ku dňu štartu dovŕšili 6. rok veku.
Hráči súťaže Prípravky musia mať taktiež platné plastové RP. (Registrácia žiakov je povolená po dovŕšení 6. roku veku)
-V skupine starší žiaci štartujú hráči narodení od 01.01.2004 – 31.12.2008, ktorí v deň stretnutia dovŕšili 10 rokov.
V chlapčenských žiackych družstvách môžu štartovať i žiačky, ak majú platný RP.Štart dievčat roč.2003 je za žiakov
povolený.
e) Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom majstrovskom stretnutí (SP, čl. 50, bod 3).
f) Pred každým súťažným stretnutím v mládežníckych kategóriách sa nariaďuje vykonať povinná konfrontácia hráčov.
Hráči sú povinní mať pri sebe okrem RP i preukaz poistenca, doporučuje sa kópia priložená k RP.
g) Na majstrovské stretnutie nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami od 1 po 99, pričom brankár
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musí mať farbu dresu riadne odlíšenú od farby dresov ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Doporučuje sa aj farebné
rozlíšenie štulpní hráčov
Náhradníci pri rozcvičovaní musia byť farebne odlíšení od hráčov na hracej ploche (dresom alebo rozlišovacou vestou
inej farby ako sú farby dresov hrajúcich družstiev).
Právo voľby farby dresov má hosťujúci klub, domáci sa musí prispôsobiť. Doporučuje sa vopred sa telefonicky
informovať. Tričko pod dresom hráčov nesmie obsahovať heslá alebo reklamu. Hráč, ktorý si vyzlečie svoj dres s
úmyslom odhaliť heslo alebo reklamu, bude potrestaný organizátorom súťaže. Dresy musia mať rukávy.
h) Súčasťou výstroja vo všetkých kategóriách musia byť i chrániče holenných kostí. Rozhodcovia sú povinní vykonať
kontrolu.
4. PODANIE NÁMIETKY
a)Námietku je možné podať v zmysle SP čl.85 a čl.86 SP. do 48 hod.po skončení stretnutia, výhradne elektronicky,
prostredníctvom ISSF.
b) Pri námietke proti štartu hráča – jeho totožnosti sú rozhodca a delegát zväzu povinní postupovať podľa SP, čl. 49 –
Konfrontácia (kontrola totožnosti).Kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráčov družstiev možno vykonať na požiadanie
najneskôr pred začiatkom druhého polčasu. SP čl.49 odst.1.
c) Kontrolu totožnosti vykonávajú spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca poskytol všetky skontrolované RP, a to tak, že
kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a po ich kontrole preberá od
kontrolujúceho kapitána RP už skontrolovaných hráčov. V stretnutiach mládeže kontrolu totožnosti rovnakým spôsobom
vykonávajú spolu s kapitánmi aj vedúci oboch družstiev, ktorí majú právo opýtať sa jednotlivých hráčov na rôzne
osobné údaje. Výsledok kontroly totožnosti oznámia kapitáni (vedúci družstiev mládeže ) rozhodcovi. Po vykonaní
kontroly totožnosti vrátia RP rozhodcovi.
d) V prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totožnosti alebo neuznania totožnosti niektorého hráča (hráčov) pri
konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev), kapitán uvedie námietku proti štartu hráča (hráčov) do zápisu o stretnutí a
na základe tejto námietky vyzve rozhodca uvedeného hráča (hráčov) na vykonanie kontroly totožnosti (SP čl.49 odst.5).
Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, že skonfrontuje fotografiu hráča na RP, zaznamená do zápisu o stretnutí
podľa odpovede hráča jeho osobné údaje, vrátane adresy trvalého bydliska, nechá hráča podpísať uvedené údaje
(taktiež ich podpíše kapitán a vedúci družstva) a po stretnutí zašle RP kontrolovaného hráča spoločne so zápisom o
stretnutí.
Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že RP zodpovedá totožnosti hráča, povolí hráčovi nastúpiť v
stretnutí a na zadnej strane zápisu popíše dôvod svojho rozhodnutia. Odmietnutie (nepodrobenie sa) kontrole totožnosti
alebo neuznanie totožnosti hráča (hráčov) po konfrontácii rozhodcom má za následok, že hráč(i) nemôže v stretnutí
nastúpiť a rozhodca tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v zápise o stretnutí.
e) V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, odmietnutie konfrontácie niektorým hráčom
(družstvom) alebo neuznania totožnosti hráča rozhodcom, musí sa na najbližšie zasadnutie ŠTK dostaviť rozhodca
stretnutia, kapitáni a vedúci oboch družstiev a hráč (hráči), proti ktorým bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka,
resp. záznam rozhodcu.( SP čl.49,odst.6)
f)Námietku môže vzniesť kapitán družstva len proti :
1.výsledku stretnutia
2.priebehu stretnutia
3.náležitostiam hracej plochy
4.štartu súperovho hráča
5.výstroju hráčov súpera
6.striedaniu náhradníkov
7.popisu priestupkov napomínaných, alebo vylúčených hráčov
Nemôže vzniesť námietky proti výkonu rozhodcov.
5. SŤAŽNOSŤ
1./V prípade, že chce FK podať sťažnosť na výkon R, AR táto musí byt zaslaná KR poštou, najneskôr do 48 hodín
po stretnutí. Sťažnosť musí obsahovať:
a) názov a adresu klubu, ktorý podáva sťažnosť;
b) mená, priezviská a adresy osôb oprávnených klub zastupovať;
c) označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti;
d) popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť, s vyznačením času (minutáže);
e) pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu, s uvedením ich mien, priezvísk a funkcií;
f) podací lístok listu, ktorým bola sťažnosť odoslaná súperovi.
Sťažnosť môže FK prvotne podať aj prostredníctvom ISSF. Povinnosť zaslania originálu sťažnosti v papierovej forme
poštou však týmto nezaniká.
Poplatok 40,- za prerokovanie sťažnosti na výkon R, AR bude vrátený klubu iba v prípade, že sťažnosť bola uznaná za
opodstatnenú vo všetkých jej bodoch. Listy, resp. podnety klubov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky oficiálnej
sťažnosti, KR neprerokuje.
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2) Každý FK môže vetovať jedného rozhodcu ( jeseň – jar). Vetácia musí byť zaslaná písomne na KR ObFZ, resp.cez
podateľňu ISSF a riadne zdôvodnená to vždy minimálne dva týždne pred začiatkom príslušnej časti .
6. STRIEDANIE HRÁČOV
a) Na striedanie hráčov musia kluby všetkých súťaží používať dobre viditeľné tabule, ktoré budú uložené pri stredovej
čiare počas majstrovských stretnutí. Družstvo môže striedať len hráčov, ktorí boli pred začiatkom stretnutia uvedení v
zápise o stretnutí ako náhradníci. Ich RP musia byť predložené spolu s ostatnými RP hráčov a vyplneným zápisom o
stretnutí do kabíny rozhodcov ku kontrole, najmenej 30 minút pred začiatkom stretnutia. Maximálny počet náhradníkov
zapísaných v zápise o stretnutí je vo všetkých vekových kategóriách 7, okrem súťaže prípraviek.
b) V majstrovskom stretnutí je možné striedať:
1. v kategórii prípravky neobmedzený počet hráčov , striedajúcich hokejovým spôsobom
2. v kategórii žiaci neobmedzený počet hráčov , striedajúcich hokejovým spôsobom, pričom však striedanie sa
uskutočňuje výlučne v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu a nezapisuje sa do Zápisu o stretnutí. Posledných 10 minút
je možné vystriedať maximálne dvoch zranených hráčov. Toto striedanie z dôvodu zranenia sa zaznačí do Zápisu
o stretnutí.
Všetci hráči musia mať platné RP a musia byť pred stretnutím uvedení v Zápise o stretnutí.
3. v kategórii dorastu neobmedzený počet hráčov , striedajúcich hokejovým spôsobom, pričom však striedanie sa
uskutočňuje výlučne v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu a nezapisuje sa do Zápisu o stretnutí. Posledných 10 minút
je možné vystriedať maximálne dvoch zranených hráčov. Toto striedanie z dôvodu zranenia sa zaznačí do Zápisu o
stretnutí.
4. v kategórii dospelých 5 hráčov.
7. ČAKACIA LEHOTA
Čakacia lehota pre obidve družstvá a delegovaného rozhodcu je 20 minút po určenom začiatku stretnutia a možno ju
čerpať len v opodstatnených prípadoch ( SP čl.68 odst.1). Pre delegovaných asistentov rozhodcu a delegáta zväzu
čakacia lehota neplatí. Delegovaný rozhodca začne stretnutie s inými asistentmi rozhodcu.
a) Za neopodstatnené čerpanie čakacej lehoty sa považuje okrem iného aj zdržanie začiatku stretnutia oneskoreným
vyplnením zápisu o stretnutí, oneskorenou úpravou ihriska (vinou usporiadateľského klubu) a pod..
b) Keď sú po uplynutí čakacej lehoty v priestore ihriska prítomné obidve družstvá s hráčmi, ktorí mali nastúpiť na
stretnutie (podľa zápisu o stretnutí), sú povinní stretnutie odohrať, aj keď sa nedostavil delegovaný rozhodca.
V takomto prípade sa stretnutie odohrá, rozhodovať bude laik a domáci a hosťujúci oddiel prostredníctvom svojho ISSF
resp. tímového manažéra zabezpečí všetky potrebné informácie – strelci gólov, napomínaní a vylúčení hráči a tieto
informácie zapíše v ISSF v podaní na Komisiu – ŠTK ObFZ.
c) Ak oznámi hosťujúce družstvo usporiadateľovi oneskorenie zapríčinené okolnosťami, ktoré nemohlo v danej chvíli
ovplyvniť (dopravná nehoda, nezjazdnosť cesty, porucha schváleného dopravného prostriedku a pod.) musí domáce
družstvo počkať na príchod hostí a stretnutie odohrať. To isté platí v prípade, keď sa hosťujúce družstvo dostaví v
priebehu čerpania čakacej lehoty. V oboch týchto prípadoch sa predlžuje čakacia lehota na 40 minút. Družstvá sú
povinné na najbližšom zasadnutí ŠTK preukázať dôvody, ktoré viedli k prekročeniu riadnej čakacej lehoty, prípadne
dôvody nenastúpenia na stretnutie a doložiť hodnoverné doklady, ktoré dosvedčia poruchu dopravného prostriedku (SP,
čl. 68, bod 9).
8. LEKÁRSKA KONTROLA
Hráči všetkých družstiev, kategórií musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke, ktoré je platné jeden rok. Do tohto
termínu sa počíta i deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. Za
dodržanie ustanovenia tohto článku v plnom rozsahu zodpovedajú kluby, pričom sú povinné na vyzvanie riadiaceho
orgánu doložiť potrebnými dokladmi uvedené skutočnosti. Potvrdenie lekárskej prehliadky môže v kategórii žiakov
vystaviť pediater, v kategórii dorastu dorastový lekár, v kategórii dospelých praktický lekár.
9. ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE
a) Organizátor stretnutia - klub vo všetkých stupňoch súťaží je povinný zabezpečiť zdravotnícke zabezpečenie. Meno
lekára (zdravotníka) je potrebné uviesť v zápise o stretnutí a lekár ( zdravotník ) potvrdí svoju účasť podpisom.
Organizátor stretnutia – klub musí mať k dispozícii nosidlá a lekárničku so základným vybavením. V prípade vážneho
zranenia hráča alebo pri podozrení vážneho zranenia, oddiely, klub sú povinné všetkými dostupnými prostriedkami
urýchlene zabezpečiť lekársku pomoc v najbližšom zdravotníckom zariadení.
b) Za poistenie hráčov všetkých vekových kategórii sú zodpovední samotní hráči a zákonní zástupcovia.
10. SÚPISKY
a)Súpiska družstva je vytváraná v ISSF automaticky na základe štartu hráčov v stretnutí.
b)FK nasadením hráča do stretnutia potvrdzuje, že tento hráč sa podrobil lekárskej prehliadke v zmysle SP čl.41/3.
c) V prípade, že v súťaži hrajú dve družstvá jedného klubu, je každé družstvo povinné vytvoriť v ISSF sezónnu súpisku
d)FO je povinný pred začiatkom súťažného ročníka pre všetky svoje družstvá a vo všetkých súťažiach vyplniť v
sezónnej súpiske družstva v ISSF iba trénerov a ostatných členov realizačného tímu družstva (SP 41/2).
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11.ZÁPIS O STRETNUTÍ
a) Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ sa vyhotovuje elektronický zápis o stretnutí v ISSF a aj v písomnej forme.
b) Komisiám ObFZ nie je potrebné zasielať kópie Zápisov o stretnutí.
Postup rozhodcu, klubových manažérov ISSF, vedúcich mužstiev, pred, počas a po ukončení stretnutia :
a/ Príchod R, AR, DZ na stretnutie najneskôr 45 min. pred ÚHČ.
b/ Domáci i hosťujúci klub (manažéri ISSF) sú povinní vytvoriť nominácie hráčov a členov realizačného tímu (vedúci
mužstva, tréner, masér) svojej zostavy, najneskoršie 30 min. pred ÚHČ a predložiť RP hráčov rozhodcovi stretnutia (len
RP hráčov, ktorí sú uvedení v Zápise o stretnutí, ostatné RP rozhodca nepreberá)
c/ Rozhodca stretnutia podľa RP kontroluje nominácie hráčov domácich i hostí v ISSF, ak sú nominácie v súlade s
RP uloží a následne uzatvorí nominácie D a H a otvorí Zápis o stretnutí v ISSF.
d/ V Zápise o stretnutí musí byť uvedený hlavný usporiadateľ ! (Hlásateľ, videotechnik v prípade zhotovovania
videozáznamu), následne Zápis o stretnutí vytlačí na tlačiarni a odhlási sa zo svojho konta v ISSF.
e / Upozornenie: R stretnutia nevytvára nomináciu hráčov zo svojho konta v ISSF ani zo žiadneho iného!
f/ AR 1,2 kontrolujú RP hráčov podľa Zápisu o stretnutí (rok narodenia hráčov, platnosť RP), AR 1 je zodpovedný za
kontrolu domácich, AR 2 za hosťujúcich hráčov. Ak je na stretnutie delegovaný jeden AR tento zodpovedá za kontrolu
domácich i hosťujúcich hráčov. V prípade delegovania iba rozhodcu na stretnutie, tento zodpovedá za kontrolu
domácich i hosťujúcich hráčov.
g / V prípade zmeny v zostavách pred stretnutím po uzavretí nominácii rozhodcom v ISSF : (zranenie hráča
v rozcvičke, výmena v základnej zostave hráča atď.); Po vyžiadaní vedúceho daného družstva o nutnosti vykonať túto
zmenu v zostave u R stretnutia; R túto zmenu vykoná cez svoje konto v ISSF za prítomnosti vedúceho družstva,
ktorý požiadal o túto zmenu a taktiež túto skutočnosť (dôvod) R uvedie do kolónky „Záznam rozhodcu“; R opätovne
uzatvorí nominácie a vytlačí aktuálny Zápis o stretnutí.
h / Pri nástupe družstiev k stretnutiu (základné zostavy) AR 1,2 prípadne R ak je na stretnutie delegovaný sám,
fyzicky skontrolujú čísla dresov hráčov, ktoré musia byť zhodné s číslami hráčov v Zápise o stretnutí.
i / V prípade striedania hráčov počas stretnutia; náhradník nastupuje do hry len s číslom dresu, ktorý je zhodný s číslom
uvedeným v Zápise o stretnutí - zodpovedný vedúci mužstva AR1 a R..
j/ V polčasovej prestávke R stretnutia neotvára zápis o stretnutí v ISSF (prestávka slúži na oddych).
k / Po skončení stretnutia R otvorí Zápis o stretnutí v ISSF a vypíše všetky skutočnosti do zápisu o stretnutí (strelci
gólov, napomínaní a vylúčení hráči s odborným popisom pri priamom vylúčení, alebo po dva krát napomínaní a zároveň
vylúčení toho istého hráča, striedanie hráčov, výsledok konfrontácie – u mládeže povinná, nadstavenie hracieho času, ak
vedúci mužstva nahlási zranenie hráča s popisom atď.)
l/ R po predbežnom uložení a skontrolovaní všetkých skutočností v Zápise o stretnutí tento schváli a uzatvorí – po
tomto kliknutí, už R nemá možnosť k úprave Zápisu o stretnutí.
m /V prípade mimoriadnych udalostí pred, počas alebo po ukončení stretnutia (HNS divákov, realizačného tímu, hráčov
po ukončení stretnutia mimo HP) podáva R i AR1,2 správu na disciplinárnu komisiu prostredníctvom ISSF (Podanie na
komisiu). DZ ak je prítomný na stretnutí, má povinnosť vypísať tlačivo „Nedostatky zo stretnutia“ a zaslať DK.
Po stretnutí :
Delegované osoby – rozhodcovia , by mali zápis uzatvárať v ISSF priamo na štadióne za prítomnosti vedúcich oboch
družstiev . V tomto prípade pre vysvetlenie platí, že Zápis sa najprv komplet vypíše, prizvú sa ku kontrole údajov
vedúci a kapitáni družstiev a v ich prítomnosti sa zápis uzavrie v ISSF.
Ak nie sú technické možnosti postupu rozhodcu po stretnutí z vyššie uvedeného pokynu, vypíšu rozhodcovia komplet
zápis /ŽK,ČK.../ ručne doplnia všetky údaje a dajú ho podpísať kapitánom, u mládeže aj vedúcim družstiev.
Rozhodca si nechá zápis u seba a do max.5 hodín prepíše Zápis do ISSF.V správe uvedie dôvod nevytvorenia neuzatvorenia elektronického zápisu v ISSF.
12.USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA
Usporiadateľský zbor sa skladá z osôb starších ako 18 rokov, ktoré musia poznať svoje povinnosti. Usporiadateľský
zbor tvoria: hlavný usporiadateľ, zástupca hlavného usporiadateľa, usporiadatelia a pokladníci, zdravotná služba (lekár
alebo zdravotník), hlásateľ, obsluha umelého osvetlenia. Hlavný usporiadateľ a jeho zástupca musia byť členmi
usporiadajúceho klubu. Hlavný usporiadateľ je povinný pred začiatkom stretnutia odovzdať rozhodcovi zoznam členov
usporiadateľskej služby s uvedením mena, priezviska a čísla usporiadateľa. Zoznam členov usporiadateľskej služby
bude priložený k zápisu o stretnutí u tých oddielov, ktorým DK ObFZ nariadila zvýšený počet usporiadateľov
Pri výkone funkcie musí byť hlavný usporiadateľ označený nápisom „Hlavný usporiadateľ“ na reflexnej veste. V zápise
o stretnutí je vždy hlavný usporiadateľ uvádzaný menom a priezviskom, dátumom narodenia. Ostatní členovia
usporiadateľskej služby musia byť oblečení v reflexných vestách. Pri stretnutiach dospelých štyria
/ 4 / členovia, pri stretnutiach dorastu a žiakov 2 členovia, vrátane hlavného usporiadateľa, pokiaľ príslušný orgán
neurčí vyšší počet členov usporiadateľskej služby. Hostia vyčlenia aspoň jedného usporiadateľa, ktorý bude oblečený v
reflexnej veste. Usporiadateľský zbor sa pri výkone funkcie riadi ustanoveniami SP a vlastným Organizačným
poriadkom usporiadateľskej služby, ktorý je schvaľovaný riadiacim orgánom. Povinnosti usporiadateľa stretnutia a
usporiadateľskej služby sú zahrnuté v SP.
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13. HODNOTENIE VÝSLEDKOV
Za víťazstvo v stretnutí získava družstvo 3 body, nerozhodný výsledok sa hodnotí 1 bodom pre obidve družstvá .
14. SYSTÉM SÚŤAŽÍ
V súťaži kategórie žiaci U 15 :
20 účastníkov, ktorí sa rozdelia do 2 skupín: Skupina „A“ a Skupina „B“ po 10 účastníkov, systém D-V.
Družstvá odohrajú 18.kôl .
Po skončení základnej časti sa vytvorí v nadstavbovej časti podľa poradia päť skupín po štyroch.Body zo základnej
časti sa nezapočítavajú.
Prvá skupina bude hrať o víťaza / A1,A2, B1,B2/ , v ostatných sa bude hrať o umiestenie/ A3,A4,B3,B4/ atď.
Každé mužstvo odohrá 6 stretnutí.
Spolu každé družstvo odohrá 24 stretnutí , po poslednom kole základnej časti KMaŠF zorganizuje turnaj.
Žiaci U – 13 - model turnajov sa uzavrie v priebehu augusta, prvý turnaj sa uskutoční 25.-26.8.2018.
Prípravka U 11:
23 účastníkov, ktorí sa rozdelia do 3 skupín :
Skupina „A“ 8 družstiev
Skupina „B“ 7 družstiev
Skupina „C“ 8 družstiev.
V skupinách družstvá odohrajú stretnutia systémom D-V, spolu 14 resp. 12 kôl.
Po skončení základnej časti v sa podľa poradia vytvorí šesť skupín, skóre a body sa nulujú. Prvá skupina bude hrať
o víťaza, v ostatných skupinách sa bude hrať o umiestnenie. V skupinách družstvá odohrajú 10 resp. 8 stretnutí.
Po skončení základnej časti zorganizuje KMaŠF turnaj.
Prípravka U -9 – model súťaže sa uzavrie až v priebehu augusta, prvé kolo je naplánované na 1.9.2018
Dorast U -19 :
10 účastníkov, ktorí odohrajú 18 stretnutí systémom D-V.
Pre nadstavbovú časť sa družstvá podľa poradia po základnej časti rozdelia do dvoch výkonnostných skupín. Body zo
základnej časti sa nezapočítavajú.
Prvá skupina bude hrať o víťaza a druhá o umiestnenie. V nadstavbovej časti každé družstvo odohrá 8 stretnutí, spolu
v súťažnom ročníku to bude 26stretnutí .
Po skončení základnej časti zorganizuje KMaŠF turnaj.
Dospelí :
VI.Liga, VII.Liga, VIII.Liga dospelí – družstvá odohrajú súťaž systémom D-V.
v VI.Lige 30 stretnutí, v VII.Lige 26 stretnutí a v VIII.Lige 22 stretnutí.
15. POSTUPY A ZOSTUPY
a) Víťaz VI.SPORTIKA liga - dospelí a VI.liga dorast - U19 postupuje priamo do V. ligy ZsFZ , alebo sa zúčastní
kvalifikácie o postup do vyššej súťaže, pri splnení podmienok pre zaradenie do vyššej triedy. Z MO zostupuje posledné
družstvo a ďalší, podľa počtu zostupujúcich z vyšších súťaží, prípadne preradených na základe smernice SFZ o právno –
organizačných zmenách a ich zaraďovaní do súťaží (čl. 6).Prípadné barážové stretnutie sa musí odohrať do 7 dní po
stanovenom termíne prihlášok.
b) Víťaz VII ligy postupuje priamo do Majstrovstiev oblasti, alebo sa zúčastní kvalifikácie o postup do vyššej súťaže,
pri splnení podmienky mať jedno mládežnícke družstvo. Z II. triedy zostupuje posledné družstvo a ďalší podľa počtu
zostupujúcich z Majstrovstiev oblasti.
c) Najlepšie umiestnené družstvo z ObFZ Senica v spoločnej súťaži VIII.Liga dospelí postupuje priamo do VII ligy
, pri splnení podmienky mať jedno mládežnícke družstvo resp. uhradí stanovenú sankčnú pokutu za neprihlásenie
mládežníckeho družstva, inak postupuje ďalšie družstvo v poradí, ktoré túto podmienku spĺňa.
d) Kategória Prípravky nepostupuje ani nezostupuje žiadne družstvo.
e) Víťaz Majstrovstiev oblasti – žiaci postupuje priamo do III. liga SŽ U15 SZ ZsFZ , pri splnení podmienky
vytvorenia dvojičiek.
Z Majstrovstiev oblasti žiaci nezostupuje žiadne družstvo.
f) Počet účastníkov v súťažnom ročníku 2018/2019
 SPORTIKA MO dospelí
– 16 družstiev
 Majstrovstvá oblasti dorast
– 10 družstiev
 II. trieda dospelí
– 14 družstiev
III.trieda dospelí
– 12 družstiev
Majstrovstvo oblasti žiaci
– 20 družstiev
U -13
- 4 družstva
Prípravky U 11
- 23 družstiev
U9
–
7 družstiev
i) Pri postupe do vyššej súťaže musia družstvá spĺňať požiadavky SP, Rozpisu súťaží a ostatných futbalových noriem. V
prípade nesplnenia požiadaviek rozhodne o postupujúcom umiestnenie nasledujúceho družstva v tabuľke, ktoré tieto
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podmienky spĺňa.
j) Ak majú po odohranej súťaži dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí na určenie majstra,
postupujúceho a zostupujúceho družstva SP, čl. 18:
-vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí
-gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí
-vyšší počet gólov strelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach
Ak sú aj tieto kritéria rovnaké, postupuje sa podľa SP čl.19 odst.2
Ak nie je možné určiť víťaza, postupujúceho, zostupujúceho podľa SP čl.18 odst.1,2 postupuje sa podľa čl.18 odst.3.
k) Na určenie priebežného poradia, resp. v prípadoch kde sa nerozhoduje o postupe a zostupe, platí ustanovenie SP,
čl. 19 odst.1,2.
16. PODMIENKY PRE ÚČASŤ V SÚŤAŽIACH
a) Účastníci Majstrovstiev oblasti – dospelí musia mať jedno mládežnícke družstvo – dorast, žiakov, alebo prípravku.
Trénerom MO – dorast, dospelí sa doporučuje mať kvalifikáciu trénera futbalu minimálne UEFA C .
b) Účastníci II. triedy – dospelí musia mať jedno mládežnícke družstvo- dorast, žiakov, alebo prípravku.
Trénerom sa doporučuje mať kvalifikáciu trénera futbalu.
c) Účastníci III. triedy – dospelí nemusia mať mládežnícke družstvo.
d) V prípade, že FK neprihlási do súťaží požadované družstvo mládeže, a ani nepredloží všetky potrebné náležitosti
o vytvorení spoločného družstva uhradí na účet ObFZ do začiatku majstrovskej súťaže 5.8.2018 kompenzáciu vo výške
500,- €.
e) Podmienky štartu spoločného družstva:
1. Spoločné družstvo môže štartovať len v súťažiach ObFZ Senica.
2. Družstvo sa skladá z hráčov dvoch FO, ktorí vlastnia platný registračný preukaz jedného z nich, alebo sú vo FO na
hosťovaní.
3. Názov družstva vznikne z názvov oboch FO (spojených pomlčkou, v dohodnutom poradí).
4. Úhradu finančných náležitostí voči ObFZ (zálohový vklad na R, poplatky, pokuty...) si spoločné družstvá vzájomne
dohodnú a oznámia ŠTK, ktorý FO bude spoločné družstvo zastupovať.
5. Za porušenie futbalových noriem budú riešené obidva FO spoločne a nerozdielne.
6. Ak sa zlúčené družstvo po vylosovaní zo súťaže odhlási, alebo spôsobí svojím konaní 3x kontumáciu a bude zo
súťaže vylúčené, bude následnícky FO (podľa zmluvy) potrestaný pokutou vo výške podľa RS.
7. Ak niektoré z družstiev neplní poslanie za účelom ktorého bolo spoločné družstvo vytvorené (štart hráčov obidvoch
družstiev), bude po posúdení a overení skutočností ŠTK, potrestané pokutou podľa RS.
8. Minimálny počet hráčov z jedného FO je 5 hráčov v jednom stretnutí. Najneskôr do 01.08.2018 predloží zlúčené
družstvo na ŠTK súpisku hráčov. Súpisku hráčov je možné v priebehu súťažného ročníka dopĺňať.
9. Družstvo je povinné oznámiť ŠTK pred jesennou, resp. jarnou časťou hraciu plochu na ktorej sa jednotlivé domáce
stretnutia odohrajú. Miesto jednotlivých stretnutí si určia FK vzájomnou dohodou.
10. Pred začiatkom súťažného ročníka 2018/2019 spoločné družstvo písomne oznámi, ktorý FK by v prípade postupu
do súťaží ZsFZ, alebo v prípade postupu v rámci ObFZ a následného zrušenia spoločného družstva, bol nástupníckym
družstvom. Nástupnícke družstvo sa oznámi i pre prípad zrušenia spoločného družstva pre nasledujúci súťažný ročník.
V prípade umiestnenia spoločného družstva na zostupujúcom mieste a rozdelenia spoločného družstva zostupujú obidva
FO.
f) Výkonný výbor si vyhradzuje právo rozhodnutia o zaradení družstiev do budúceho súťažného ročníka 2019/20 po
zohľadnení všetkých súvislostí .
17. ÚPRAVY A ZMENY SÚŤAŽÍ
a) Družstvo, ktoré bude vylúčené zo súťaže v jej priebehu( SP čl.12 odst.1), odhlási sa pred začiatkom súťaže (po
termíne uzávierky prihlášok do súťaže ) alebo v priebehu súťaže z nej vystúpi, nemôže sa do tejto súťaže v jej priebehu
vrátiť a nemôže byť v tom istom ročníku zaradené do iného stupňa majstrovských súťaží.
b) V prípade odstúpenia v priebehu súťaže, vylúčenia zo súťaže, zapríčinenie 3 kontumácií, odhlásenia sa zo súťaže po
konaní aktívu ŠTK, uhradí klub riadiacemu orgánu peňažnú pokutu podľa zaradenia do stupňa súťaže a kategórie, a to
vo výške:
 Majstrovstvá oblasti – dospelí
400,00 €
 II. trieda – dospelí
300,00 €
 III. trieda – dospelí
200,00 €
 Dorast
120,00 €
 Prípravky, žiaci všetkých súťaží
100,00 €
Ak pôjde o klub zaradený do najnižšej súťažnej triedy, rozhodne o jeho účasti v nasledujúcom súťažnom ročníku VV.
c) Družstvo dospelých klubu, ktorý má prihlásené iba jedno mládežnícke družstvo v súťaži a po vyžrebovaní
mládežnícke družstvo zo súťaže odhlási, sa po skončení súťažného ročníka považuje za zostupujúce. V prípade, že
takéto družstvo sa umiestni na postupovom mieste, bude sa považovať za nepostupujúce v tom prípade, že nespĺňa
podmienky RS .
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18. SCHVÁLENIE KRÁTKODOBÝCH TURNAJOV
a) Usporiadateľ turnaja je povinný predložiť na ŠTK ObFZ písomnú žiadosť a rozpis turnaja.. Žiadosť a rozpis turnaja
je treba predložiť na schválenie ŠTK najmenej týždeň pred konaním turnaja.
b)Družstvo, ktoré sa záväzne prihlási na turnaj usporiadaný ObFZ a turnaja sa nezúčastní bude potrestané peňažnou
pokutou vo výške 50,00 €- v prospech ObFZ.
19. SÚŤAŽE ŽIAKOV A DORASTU
a) Súťaže žiakov a dorastu riadi ŠTK ObFZ.
Súťaže žiakov a dorastu sa riadia ustanoveniami SP, Rozpisu súťaží a ostatnými futbalovými normami.
b) Hracia doba v súťažiach mládeže:
- dorast U 19
2 x 45 minút + 15 minútová prestávka
- žiaci U 15
2 x 35 minút + 15 minútová prestávka
- žiaci U 13
2 x 30 minút + 15 minútová prestávka
- prípravky U 11
2 x 25 minút + 15 minútová prestávka
- prípravky U 9
2 x 20 minút + 15 minútová prestávka
c) Žiačky môžu štartovať v žiackych chlapčenských družstvách .
d) V súťažiach prípraviek, žiakov a dorastu je povinná konfrontácia pred stretnutím.
e) V stretnutiach mládeže je povolený štart v zodpovedajúcej športovej obuvi, vrátane kopačiek s vymeniteľnými
štupľami (u dorastu a žiakov), nie v súťaži prípraviek. Používanie chráničov predkolenia je povinné pre všetky
kategórie. Za správny výstroj hráčov zodpovedajú tréneri a vedúci družstiev.
f)Prípravky kop z rohu zahrávajú z rohov skráteného ihriska, prípadne z miesta označeného kuželom. Po stretnutí
prípravky sa kopú pokutové kopy, po 5 z každej strany.
20. ROZHODCOVIA, ASISTENTI ROZHODCU, DELEGÁTI ZVÄZU
a) Rozhodcovia a delegáti zväzu sú povinní dostaviť sa na stretnutie minimálne 60 minút pred začiatkom stretnutia.
Ak sa nedostaví delegovaný rozhodca, oddiel je povinný postupovať v zmysle SP .
Všetky zápisy vo všetkých kategóriách sa vypisujú v ISSF. Vypísaný zápis v systéme ISSF rozhodca vytlačí pred
stretnutím a nechá si ho u seba.
b)Delegáti a rozhodcovia zväzu sú povinní sledovať úradné správy ObFZ, ktoré sú uverejňované na Internete – webová
stránka – www.obfzsenica.sk – v piatok po 14.00 hod a „Obsadenie rozhodcov“ na lište webovej stránky.
Rozhodnutia a oznámenia v nich uvedené sú záväzné.
21. KRITÉRIA PRE PRIDEĽOVANIE ŽREBOVACÍCH ČÍSIEL
nadväznosť na vyššie súťaže
počet družstiev štartujúcich v súťažiach ObFZ a ZsFZ
lepšie umiestnenie v konečnej tabuľke ukončeného súťažného ročníka 2017/2018
termín zaslania prihlášky do nového súťažného ročníka 2018/2019, úhrada štartovného vkladu a nahlásenie
požiadavky na pridelenie žrebovacieho čísla.






22. SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO STRELCA.
V MO dospelých a MO dorastu budú po skončení súťažného ročníka ocenení najlepší strelci v kategórii dospelých
a v kategórii dorastu.
Strelené góly sa budú počítať z evidencie vedenej v ISSF.
V prípade 2 a viacej hráčov s rovnako dosiahnutými gólmi sa najlepší strelec stane ten, kto neobdrží ČK, resp. obdrží
menej ŽK v súťažnom ročníku 2018/19.
.
23. INFORMAČNÝ SYSTÉM SLOVENSKÉHO FUTBALU ( ISSF)
Prechodom na ISSF boli schválené VV SFZ nasledovné zmeny :
a/ Každý klub má len jednu matriku ( podľa zaradenia dospelých do súťaže)
b) Transfer realizuje a poplatok sa platí príslušnému zväzu do ktorého patrí cieľový klub transferu.
c) Mesačná zberná faktúra je v ISSF generovaná vždy v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry je
10 dní. Ekonomický úsek SFZ synchronizuje informácie o uhradených faktúrach do systému ISSF každý pracovný deň
na základe bankového výpisu z predchádzajúceho dňa. Reklamácie sa podávajú na príslušnom zväze.
d) SFZ a ŠTK ako riadiaci orgán považuje údaje o klube v systéme ISSF za jediné záväzné. Klub plne zodpovedá
za okamžitú aktualizáciu klubových údajov ( hlavne fakturačných a informácií o štatutárnych zástupcoch v ISSF.)
24. PODMIENKY TECHNICKÉHO VYBAVENIA IHRÍSK
1.Hracia plocha s trávnatým povrchom a rozmermi podľa PF, na ktorú vlastní FK Pasport vydaný ŠTK ObFZ prípadne
RFZ resp. SFZ.
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2.Súvislé ohradenie hracej plochy umiestnené od postr.čiary min.2 m.
3.Zastrešené hráčske lavičky min.pre 8 osôb.
4.Tabuľa na striedanie hráčov, nosidlá a vybavená lekárnička, min.4 hracie lopty schválené rozhodcom stretnutia.
5.Minimálne 3 parkovacie miesta pre delegované osoby, kde bude zamedzený prístup nepovolaným osobám.
6.Šatňa pre rozhodcov v predpísaných rozmeroch pasportizácie, 3 stoličky a stôl.
7.Počítač s internetovým pripojením a tlačiarňou.
25.POPLATKY
Úhrady poplatkov ( ŠTK,DK, MaK) sa realizujú prostredníctvom mesačných zberných faktúr ( v ISSF – typ všeobecná
faktúra) výhradne bankovým prevodom, alebo priamym vkladom na bankový účet uvedený na faktúre.O vygenerovaní
mesačnej zbernej faktúry pre Váš futbalový klub budú ISSF manažéri informovaní prostredníctvom emailu zo systému
ISSF.
Splatnosť faktúr je 10 dní.
Variabilný symbol úhrady je číslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaju platba nebude akceptovaná a bude
považovaná za neuhradenú! V prípade rozporu o uhradení platby, splnenie povinnosti platiteľ preukazuje dokladom
z banky ekonomickému úseku SFZ. Účinok športovo – technických dôsledkov sa ruší ku dňu , kedy bola úhrada
mesačnej zbernej faktúry pripísaná na účet SFZ uvedený na faktúre.
Poplatky platia pre majstrovské súťaže riadené ObFZ Senica v súťažnom ročníku 2018 / 2019.
Výška poplatkov :
ŠTK:
a)zmena hracieho termínu, času, poradia stretnutia viac ako 21 dní pred stretnutím
zmena termínu podaná 10 – 21 dní pred stretnutím
zmena termínu podaná do 10 dní pred stretnutím
zmena termínu podaná menej ako 5 dní pred stretnutím
b)námietka (dospelí, dorast,žiaci) (čl.85 SP )
c)Nenastúpenie na majstrovské stretnutie, vopred nahlásené ( do zasadnutia ŠTK)
bez úhrady súperovi ( navrhuje ŠTK)

d)Nenastúpenie na stretnutie, nahlásené až po zasadnutí ŠTK
/ družstvo súpera a DO boli informované /
e)nedostavenie sa na stretnutie v posledných 3-ch kolách
f) pokuta za spôsobenie predčasného ukončenia pre nízky počet hráčov
1.krát
2.krát a viac
g)pokuta za odstúpenie v priebehu súťaže, vylúčenia zo súťaže, opakované
trojnásobné nenastúpenie na majstrovské stretnutie, odhlásenia sa zo súťaže po
konaní aktívu ŠTK
h)Nenastúpenie na stretnutie nenahlásené viac ako 24 hod pred UHČ
FK, ktorý zapríčinil neodohranie stretnutia má povinnosť uhradiť súperovi
náklady v sume ( neplatí v bode c,d ) :
i)Nerešpektovanie nariadenia ŠTK ObFZ
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Bez poplatku
Dospelí
10,-€
Dorast,žiaci
5,dospelí
20,-€
dorast,žiaci
10,-€
všetky súťaže
20,-€
10,-€
Dospelí VI
Dospelí VII
Dospelí VIII
Dorast, žiaci
Dospelí VI
Dospelí VII
Dospelí VIII
Dorast, žiaci
dospelí
dorast,žiaci
dospelí
dorast,žiaci
dorast,žiaci
Dospelí VI
Dospelí VII
Dospelí VIII
dorast
Žiaci, prípravky
Dospelí
Dorast, žiaci
Dospelí
Dorast, žiaci

100,-€
50 €
30 €
20 €
200,-€
100 €
50 €
20 €
300,-€
50,-€
100,-€
napomenutie
20,-€
400 €
200 €
100 €
120,-€
100,-€
100,-€
40 €
50 €
20 €

DK :
a)Prerokovanie podania ( zjednotené jednotlivec / kolektív)
b)Previnenie delegovaných osôb, disciplinárne konanie,zmena trestu
c)Neúčasť na Konferencii ObFZ – pokuta FK
d)Dospelí 5x ŽK, ČK
e) 9,12,15x ŽK pokuta
f) zmena výšky trestu do 2 str.
g) zmena výšky trestu od 3 str.
h) dokázaná inzultácia DO
i) neoprávnený štart hráča
j)neoprávnený štart hráča
k)Vykázanie trénera,zdravotníka

dospelí
dorast,žiaci

Dospelí
Dospelí
Dospelí
mládež
Dospelí
dorast
žiaci
žiaci
dorast
dospelí

MATRIKA :
a)prestup, hosťovanie
b) registrácia člena / základná,/
c) poplatok za vystavenie registračnej karty ( príde na klub,platba kuriérovi)
d) prestup zo zahraničia

10,-€
5,-€
10,-€
20 €
10,-€
RP+ 10,-€
RP+ 10,-€
RP+ 50,-€
Min. 150,-€
RP+100,-€
RP+20,-€
RP+70,-€
RP+ 50,-€
RP+ 30,-€

7,-€
7,-€
10,-€
5,-€
5,- €
20,- €

40,-€

KR :
Sťažnosť na výkon rozhodcu
ODVOLACIA KOMISIA :
Odvolanie proti rozhodnutiu odborných komisií
Poplatok za vyhotovenie odôvodnenia rozhodnutia
POPLATKY a SLUŽBY SFZ :
Ekonomické oddelenie - správa a prevádzka ISSF, poplatok FK
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dospelí 50 €
dorast,žiaci

50,- €
30,- €

dospelí
dorast,žiaci
2,-€ / mesačne

20,-€
15,-€

26. PRAVIDLÁ PRE PRÍPRAVKY:
Výkonný výbor a KMaŠF odsúhlasili pre súťažný roč.2018 / 19 nasledovné pravidlá pre súťaž prípraviek:

HRACIA PLOCHA
Je tvorená polovicou riadnej hracej plochy a musí mať tvar obdĺžnika.
Max.rozmery ihriska sú : 90 x 43,5 m
Minimálne rozmery ihriska sú : 45 x 28,5 m
Postranné čiary tvoria: stredová čiara riadnej hracej plochy a predľžená čiara pokutového územia ( bez pokutového
územia ). Brankové čiary tvoria postranné čiary riadnej hracej plochy. Stredová čiara sa nevyznačuje. Pokutové územie
je ohraničené kuželmi, ktoré sú umiestnené 12 m od bránkovej čiary ( na postranných čiarach ihriska pre prípravky ) a 5
m od bránkových tyčí ( na bránkových čiarach ihriska pre prípravky ). Značka pokutového kopu je 8 m od bránkovej
čiary. Bránky o rozmeroch 5 x 2 m, prenosné.
LOPTA
Pravidlo II ako vo veľkom futbale. Lopta taká istá ako pre žiacke súťaže.
POČET HRÁČOV
U – 11 v hre 6 + 1. Minimálny počet hráčov ( vrátane brankára ) je 5.
U – 9 v hre 4+1. Minimálny počet hráčov ( vrátane brankára ) je 4.
Počet striedajúcich hráčov je neobmedzený, taktiež počet striedaní. Striedaný hráč sa môže znovu vrátiť do hry. Treba
zapájať čo najväčší počet hráčov. Striedanie sa vykonáva od postrannej čiary na vlastnej polovici ihriska.
VÝSTROJ HRÁČOV
Platí pravidlo IV., ako vo veľkom futbale. Jednotný výstroj, brankár inej farby. Povinné chrániče holení, kopačky s
nevymeniteľnými kolíkmi.
ROZHODCA
Stretnutie rozhoduje delegovaný rozhodca. V prípade nedostavenia sa delegovanej osoby stretnutie rozhoduje vedúci
hostí ( podľa vyžrebovania ), alebo po dohode môže rozhodovať i vedúci domáceho družstva. Asistent rozhodcu nemusí
byť. Zápisy zo stretnutí musia spľňať všetky požiadavky ako pri stretnutí dospelých. Ak stretnutie rozhoduje delegovaná
osoba, tak zápis zasiela na ObFZ do 24 hodín po skončení stretnutia. V prípade, že stretnutie rozhoduje „laik“, za
vyplnenie a odoslanie zápisu zodpovedá domáci klub.
HRACÍ ČAS
U – 11 hrá sa 2 x 25 minút s 15 minútovou prestávkou.
U – 9 hrá sa 2 x 20 minút s 15 minútovou prestávkou.
ZAČIATOK HRY
Platí pravidlo VII., ako vo veľkom futbale.
LOPTA V HRE A MIMO HRY
Platí pravidlo IX., ako vo veľkom futbale.
DOSIAHNUTIE GÓLU
Platí pravidlo X., ako vo veľkom futbale.
HRÁČ MIMO HRY
Postavenie hráča mimo hry neplatí.
ZAKÁZANÁ HRA A NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE
Platí pravidlo XII., ako vo veľkom futbale okrem tejto výnimky: Ak sa priestupok opakuje, rozhodca hráča ústne vylúči
bez ukázania červenej karty na 2 minúty,družstvo hrá oslabené. Po uplynutí 2 minút môže do hry nastúpiť ten istý hráč
alebo iný.
VOĽNÉ KOPY
Platí pravidlo XIII., ako vo veľkom futbale okrem tejto výnimky: Pri zahrávaní priameho alebo nepriameho kopu musí
byť protihráč vzdialený 3 m od lopty.
POKUTOVÝ KOP
Platí pravidlo XIV., ako vo veľkom futbale okrem tejto výnimky:
 Pokutový kop sa kope zo značky pokutového kopu, ktorá je vzdialená od bránkovej čiary 8 m.
VHADZOVANIE LOPTY
Platí pravidlo XV., ako vo veľkom futbale.
KOP OD BRÁNY
Platí pravidlo XVI., ako vo veľkom futbale okrem týchto výnimiek:
 Brankár môže z vlastného pokutového územia zahrať loptu rukou alebo nohou.
 Lopta je v hre keď ju brankár položí na zem.
 Pri „malej domov“ môže brankár hrať iba nohou. Keď ju chytí do ruky kope sa priamy voľný kop z miesta
priestupku.
KOP Z ROHU
Platí pravidlo XVII., ako pri veľkom futbale okrem tejto výnimky:
 Hráči brániaceho družstva musia byť vo vzdialenosti minimálne 5 m od lopty.
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Náčrt ihriska pre prípravky :

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Futbalové oddiely, kluby riadené ObFZ Senica musia mať všetky svoje družstvá zaradené v súťažiach ObFZ Senica
alebo vo vyšších súťažiach .
2. Rozpis súťaží pre súťaž.ročník 2018/2019 bol schválený na zasadnutí VV ObFZ dňa 02.07.2018.
3.Výklad Rozpisu súťaží ObFZ Senica je oprávnená podávať Športovo-technická komisia ObFZ Senica a môže byť
zmenený rozhodnutím Výkonného výboru ObFZ Senica.
Ing .Miroslav Guček v.r.
predseda VV ObFZ
Senica

Ing.Jozef Rosa v.r.
Predseda ŠTK ObFZ
Senica

Miroslav Maca v.r
sekretár ObFZ
Senica
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ADRESÁR FUTBALOVÝCH KLUBOV
príloha

1. TJ Sokol BORSKÝ MIKULÁŠ , Na doline 548 908 77 Borský Mikuláš
Pošta : Ing.Ján Cigánek PhD.,908 76 Lak.Nová Ves č. 537
P: Ing.Ján Cigánek PhD., 0908 127 552
e-mail: jan.ciganek@stuba.sk
T: Mgr.Juraj Masár 0904 856 67
e-mail: jurajmasar@centrum.sk
ISSF: Mgr.Tomáš Vanek , 0907 706 998
e-mail: vanek.tosekmail.com
Účet : SK20 0900 0000 0000 37237167
IČO : 31 875 076
2. FK BORSKÝ SVÄTÝ JUR ,č.535
P : Ľuboš Rybár, 0908 797 430,
PP: František Rybár, 0908 527 517
ISSF :Mgr.Juraj Smolár, 0907 707 135
Účet : SK63 0200 0000 0026 8217 0451

908 79 Borský Svätý Jur
e-mail: lubosrybar1977@gmail.com
e-mail: jursmo@gmail.com
IČO: 45 013 713

3. TJ Baník BRODSKÉ, Športová 600
908 85 Brodské
Pošta: Monika Šimonová,Čulenova 210,Brodské
P: Juraj Štvrtecký 0907 132 047
ISSF :Michal Šimon, 0908 675 184
e-mail : simonmichal333@gmail.com
Účet: SK72 0200 0000 0018 2655 3853
IČO : 31 870 791
4. FK CEROVÁ , č. 409
P: Ing.Anton Veteška 0905 220 106
ISSF: Ľubomír Pavlík, 0918 887 242
T: Ing. Miroslav Masár, 0905 473 097
Účet: SK12 0900 0000 0000 37233625

906 33 Cerová
e-mail : anton.veteska@gmail.com
e-mail : lubomir.pavlik@wmx.sk
e-mail: miroslav.masar@korlat.sk
IČO : 18 049 486

5. FK ČASTKOV, č.209 906 04 Častkov
Účet : SK29 5600 000 0092 3138 4030
IČO : 37 988 824
6. FK ČÁČOV 1933 905 01
7. ŠK Baník ČÁRY ,
Pošta: Ján Flajžík, M.Kollára 435, Čáry
P: Ján Flajžík, 0908 130 265
ISSF: Bc.Pavol Zeleňák, 0910 448 692
Účet : SK95 6500 0000 0000 2023 9537

908 43 Čáry
e-mail: flajzikjan@gmail.com
e-mail: pavol.zelenak@pobox.sk
IČO : 31 823 513

8.TJ Družstevník DOJČ
906 02 Dojč
Pošta: Peter Adamkovič, Dojč 249, 0910 259 827
P: Mário Lavorato ,
ISSF: Peter Adamkovič , 0910 259 827
e-mail: adamkovic.peter40@gmail.com
Účet :SK47 0200 0000 0024 2476 1451
IČO : 31 875 050
9. Slovan DUBOVCE , Vlčkovany č.112
908 62 Dubovce
P: Milan Huťťa, 0911 236 673
e-mail: milan.hutta@zoznam.sk
T : Mgr.Tomáš Mikula, 0917 856 265
e-mail:tomas.mikula79@gmail.com
Účet : SK57 0900 0000 0000 3723 9605
IČO : 31 870 864
10. Nafta GBELY, Medlenova 1414
908 45 Gbely
Pošta: Lenka Kvaltínová,Medlenova 1414,Gbely
P: Vajay Vladimír, 0903 726 904
e-mail: vladimirvajay@gmail.com
T: Ivan Ambra, 0903 435 929
e-mail: ambra.ivan@agrogroup.sk
Účet : SK79 6500 0000 0000 2032 6737 IČO : 34 005 323
11. TJ Družstevník HLBOKÉ Športová 249,
906 31 Hlboké
P : Bc.Michal Hrušecký 0904 171 242
e-mail : michal.hrusecky@gepardfinance.sk
T: Ing.Jaroslav Slaný 0918 513 287
e-mail : jaroslavslany@zoznam.sk
Účet : SK10 0900 0000 0000 3722 7938 IČO : 34 009 485
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12.TJ Iskra HOLÍČ, Vrádišťská 27
908 51 Holíč
Pošta: Petronela Bradáčová, Hodonínska 15, Holíč
P: Peter Petrovič, 0915 796 586
e-mail: iskraholic@iskraholic.sk
T: Petronela Bradáčová, 0907 480 364
e-mail: petbradnela@gmail.com
Účet : SK58 0200 0000 0024 5163 9953 IČO : 31 870 724
13. Družstevník HRADIŠTE POD VRÁTNOM 906 12 Hradište pod Vrátnom
Pošta: Ing.Rastislav Sadloň, Hradište 329, e-mail: rsadlon@zoznam.sk 0917 693 536
P: Róbert Lanko,0903 204 446
e-mail: robert.lanko@mll.sk
T: Ing.Filip Michalička,0908 707 663
e-mail:filip.michalicka@gmail.com
Účet : SK34 0900 0000 0000 3723 0707
IČO : 31 875 041
14. FK CHROPOV č.132
Pošta: Roman Zaňát, č.111, Chropov,
P: Ing.Martin Bartal, 0902 347 341
T: Peter Juráček,0910 428 516
Účet : SK90 0900 0000 0002 5416 2536

908 64 Chropov
e-mail.: romanzanatrz@gmail.com
e-mail : bartamar@schaeffler.com
ČV : Zaňát Roman, 0904 204 5
IČO : 42 164 826

15. Tatran JABLONICA, Červenej armády 247, 906 32 Jablonica
P: Branislav Škápik, 0905 245217
e-mail: skapikbmail.com
T: Vladimír Šimek, 0910 917 267
Účet : SK40 0900 0000 0050 5978 1377 IČO : 34 074 589
16. FC KÁTOV

908 49 Vrádište

17. TJ KOPČANY, Bratislavská 79
908 48 Kopčany
Pošta: Jaroslav Karas Bratislavská 79 , Kopčany
P: Peter Knotek, 0902 680 148
e-mail: Ivana.knotkova@seznam.cz
T: Jaroslav Karas, 0915 732 992
e-mail: jaroslavkaras4@tiscali.cz
Účet : SK15 0900 0000 0000 3723 6287 IČO : 37 842 510
18.TJ Družstevník KOVÁLOV
Pošta: Lýdia Veselá, Koválov 132,
P: Lýdia Veselá, 0907 045 316
ISSF: Vladimír Labaš , 0905 652 077
Účet : SK15 0200 0000 0021 5604 2054

906 03 Koválov

19.TJ Družstevník KUNOV, Kunov č.43
Pošta: Ivan Paveska,Kunov 43, 905 01 Senica
P: Ivan Paveska, 0917 378 902
T: Róbert Krbica, 0903 218 270
Účet : SK23 0900 0000 0000 3722 8092

905 01 Senica
e-mail: paveskaivan@gmail.com
ČV : Ján Klvač 0908 500 060
IČO : 31 873 634

20. FK TJ KÚTY , Hollého 1324
P: Ing.Rastislav Laššo , 0948 633 661
T : Vladimír Palkovič , 0903 182 176
Účet : SK94 0200 0000 0019 8264 2559

908 01 Kúty
e-mail: rastislav.lasso@gmail.com
ČV : Jozef Fekete 0905 396 664
IČO : 31 870 805

e-mail: vesela@ddk.sk
e-mail: vladimir.labas@introplast.sk
IČO : 31 870 775

21. Družstevník LAKŠÁRSKA NOVÁ VES č. 237 908 76 Lakšárska Nová Ves
Pošta: Mgr.Róbert Winkler, Lakšárska Nová Ves 41
P: Tibor Velický, 0907 705 383
e-mail: velicky.tibor@gmail.com
T: Mgr.Róbert Winkler, 0907 436 394
e-mail: robowin@gmail.com
Účet : SK81 0900 0000 0000 3723 5487
IČO : 31 870 783
22.TJ Družstevník LETNIČIE
Pošta: Dušan Machlica,Letničie 199
P: Dušan Machlica, 0907 258 028
T: Jaroslav Vaculka,0908 074 307
Účet : SK57 0900 0000 0050 4276 0772

908 44 Letničie
e-mail : dumachli@centrum.sk
IČO : 31 870 741

21

23. OFK MOKRÝ HÁJ č.187
Pošta: Ing .Peter Pobuda, Mokrý Háj 20
P: Ing.Peter Pobuda, 0905 328 404
T: Ing.Martina Pukančíková, 0918 175 899
Účet : SK74 5600 0000 0027 2123 2003

908 65 Mokrý Háj

24. Slavoj MORAVSKÝ SV. JÁN
P: Lukáš Emrich, 0907 115 577
ISSF: Ing. Mračna Peter, 0905 350 976
ČV : Robert Benkovič, 0905 904 776
Účet : SK65 0900 0000 0000 3723 7327

908 71 Moravský Svätý Ján
e-mail: lukas.emrich.le@gmail.com
e-mail: peter.mracna@fujifilm.sk
e-mail: robo.benkovic1972@gmail.com
IČO : 31 870 821

25. FK ORESKÉ č.7
P: Ladislav Regásek ,0903 458 383
T :Jozef Šrámek, 0905 441 373
Účet : SK55 5600 0000 0026 1865 3002

908 63 Radošovce
e-mail: remi @remisro.sk
ČV : Štefan Mikuš , 0907 981 889
IČO : 31 870 911

26. Družstevník OSUSKÉ
P: Marek Olšovský, 0910 929 372
T: Polakovič Branislav,0915 972 246
ISSF: Mario Gočál 0903 928 982
Účet: SK09 0900 0000 0050 6005 6930

906 12 Osuské
e-mail: marekolsovsky@gmail.com
e-mail: branislavpolakovic@upsvr.sk
IČO : 31 875 033

27. ŠK PETROVA VES č. 306
P: Jozef Lánik, 0905 804 816
T : Jozef Krbica, 0905 745 056
Účet : SK43 1111 0000 0014 6840 6000

908 44 Petrova Ves
e-mail: jozefzama@gmail.com
e-mail: Jozef.krbica@centrum.sk
IČO : 31 826 300

28. TJ PODBRANČ č.326
P: Miroslav Filka, 0907 541 264
T : Mgr. Norbert Praženka 0907 749 173
Účet : SK56 0900 0000 0002 50172956

906 05 Podbranč
e-mail: filter84@post.sk
e-mail : norbert.prazenka@gmail.com
IČO : 31 870 872

e-mail : ocu.mokry.haj@stonline.sk
e-mail : mpukancikova@gmail.com
IČO : 37 984 772

29. Družstevník POPUDINSKÉ MOČIDĽANY 908 61 Popudinské Močidľany
Pošta:Marián Kocák, Popudinské Močidľany 43
P: Marián Kocák, 0917 124 121
e-mail: zaluzie.kocak@centrum.sk
T: Jozef Hološka, 0907 664 484
ČV : Ivan Pekar , 0908 441 222
Účet : SK54 1111 0000 0011 5426 8004
IČO : 31 870 694
30. Družstevník PRIETRŽ č. 306
P: Milan Jarábek, 0903 258 597
T: Zdeno Vacula, 0915 574 028
Účet : SK93 0900 0000 0000 3722 8287

906 11 Prietrž
e-mail: zdeno.vacula@zoznam.sk

31. Družstevník RADIMOV č. 41
P: Ing. Miroslav Masaryk, 0905 736 440
T:Peter Biskupič, 0911 209 543
ČV:Miroslav Kocák, 0915 118 122
Účet : SK02 0900 0000 0000 3722 9925

908 47 Radimov
e-mail: miroslav.masaryk@protherm.sk
e-mail: biskupicova@slovanet.sk
e-mail: kocak.miroslav@centrum.sk
IČO : 31 870 708

32. Chvojničan RADOŠOVCE
Pošta: Jozef Žúrek, Vieska 20, Radošovce
P: Jozef Žúrek, 0910 798 654
Účet : SK87 0900 0000 0002 5074 7705

908 63 Radošovce

IČO : 31 870 902

e-mail: zurek.jozef@centrum.sk
IČO : 31 872 964

33. OŠK ROHOV č.103
906 04 Rohov
Pošta: Jaroslav Sabo,Sládkovičova 189/22, 905 01 Senica
P: Ing.Pavol Ivánek, 0905 751 915
e-mail: rohovosk@gmail.com
T: Jaroslav Sabo, 0905 921 217
e-mail: mobitel4@gmail.com
Účet :SK80 5600 0000 0092 3046 1030
IČO : 31 873 651
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34. Družstevník ROVENSKO
Pošta: Ing.Marian Rehuš,Rovensko 27
P: Ing.Marian Rehuš, 0907 747 916
T: Stanislav Ivácek, 0907 582 014
Účet : SK92 5600 0000 0092 2275 2030

e-mail: rovensko@rovensko.sk
e-mail: ivacek.stanislav@zoznam.sk
IČO : 31 870 767

35. TJ FC Družstevník RYBKY
P: Milan Šraga, 0903 352 120
T: Ing.Rastislav Španka, 0907 701 755
ISSF: Milan Blažek, 0910 162 487
Účet :SK32 0200 0000 0000 1243 1182

906 04 Rybky
e-mail: milan.sraga@mail.t-com.sk
e-mail: rastislav.spanka@gmail.com
e-mail: m.blazek77@gmail.com
IČO : 31 875 084

36. FC SEKULE č. 489
Pošta: Mária Ježková ,Sekule 472,
P: Pavol Moro, 0908 434 949
T: Mária Ježková, 0905 323 678
Účet:SK19 0200 0000 0020 9517 2057

908 80 Sekule

37. FK SENICA
Pošta: FK Senica, Sadová 639/22, Senica
P: Martin Šnegoň
T: Ivan Tobiáš 0918 504 170
Účet : SK79 1100 0000 0026 2281 1376

905 01 Senica

e-mail: pavol.moro@inat.sk
e-mail:jezekmaria@gmail.com
IČO : 36 079 073
905 01 Senica

e-mail: ivan.tobias@fksenica.eu
IČO : 35 876 441

38. MFK SKALICA, Športová 54,
Pošta: MFK,Športová 54, Skalica
P: Ing.Peter Bartoš, 0910 867 291
T : Ľuboš Lím 0948 776 719
Účet : SK49 0200 0000 0021 8623 0558

909 01 Skalica

39. Družstevník SMOLINSKÉ č. 121
P: Matej Masár 0907 290 331
T: Daniel Kašák 0902 558 455
OP: Peter Kurc 0905 970 394
Účet :SK80 6500 0000 0000 2018 2868

908 42 Smolinské
e-mail: matej.masar@centrum.sk

40.FK SMRDÁKY č. 129
P: Pavol Fojtlín
Ingrid Tripšanská 0907 581 701
ISSF:
Účet :SK57 5200 0000 0000 0634 1084
41. Družstevník SOBOTIŠTE
P: Patrik Kadlečík, 0902 849 730
T: Miroslav Tomeček0949 877 121
ISSF: Alžbeta Slezáková, 0917 495 088
Účet : SK11 0900 0000 3722 8308
42. KERKO ŠAJDÍKOVE HUMENCE
P :Anton Šimek ,0911 321 779
ISSF: Jozef Burian, 0907 895 967
Účet : SK72 0900 0000 0000 3722 9538

e-mail: bartopte@gmail.com
e-mail: mfkskalica@gmail.com
IČO : 37 993 887

e-mail: peterkurc@post.sk
IČO 36 081 205
906 03 Smrdáky

e-mail:
IČO : 37 841 971
906 05 Sobotište
e-mail: kadlecik.patrikmail.com
e-mail : m.tomecek18@gmail.com
e-mail: alzbeta.slezakova@az-account.sk
IČO : 36 079 839
906 07 Šajdíkove Humence
e-mail:simekanton442@gmail.com
e-mail : burianservice@gmail.com
IČO : 31 870 759

43. Slovan ŠAŠTÍN – STRÁŽE , Nádražná 1181, 908 41 Šaštín Stráže
P: Ing.igor Daniel 0905 780 712
e-mail : iigor.daniel@gmail.com
ISSF: Mgr.Dominik Bulka 0902 232 092
email: bulkadominik11@gmail.com
Účet : 0037235348 / 0900
IČO : 31 826 717
44.Spartak ŠAŠTÍN – STRÁŽE , Na Kopánke, 908 41 Šaštín Stráže
P: Ing.Karol Sojka 0904 519 112
e-mail : karolsojka29@gmail.com
T: Marián Konečný, 0907 590 294
e-mail: mariankonecny7@gmail.com
Účet : SK50 0900 0000 3723 7888
IČO : 37 580 300
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45. Družstevník ŠTEFANOV 906 45
46. Športový futbalový klub ŠTEFANOV
P : Jozef Hrica, 0905 652 207
T : Vladimír Čech,0903 383 318
Účet : SK10 1100 0000 0029 4445 8798

906 45
e-mail: jozefhrica@gmail.com
e-mail: vladocech@gmail.com
IČO : 42 161 983

47. Družstevník TRNOVEC
P: Miroslav Zabadal,0902 182 948
T : Eliška Kopálková, 0911 384 575
Účet : SK45 1100 0000 0080 1711 2259

908 51
e-mail:e.kopalkova@gmail.com
IČO : 31 870 660

48. Družstevník UNÍN
P: Boris Malík, 0907 724 129
T: Roman Jankovič, 0908 626 131
Účet : SK27 6500 0000 0000 2025 3371

908 46
e-mail: borismalik@centrum.sk
e-mail : homrovar@seznam.cz
IČO : 34 000 739

49. Družstevník VRÁDIŠTE
Pošta: Ing.Jozef Šedivý,Vrádište 85
P: Mgr..Peter Smaženka, 0911 060 407
T : Ing.Jozef Šedivý, 0908 616 763
Účet : SK77 0900 0000 3722 9642

908 49
e-mail: peter.smaza@seznam.cz
e-mail: seda 0310@gmail.com
IČO : 31 873 626

TJ Družstevník BUKOVEC
P : Tomáš Babinec
ISSF : Ľubomír Tobiaš, 0908 585 323

e-mail: samkotobias13@gmail.com

TJ Kopaničiar CHVOJNICA
P : Roman Pleša, 0905 248 719
ISSF : Martin Kollár, 0917 633 253

906 06 Chvojnica
e-mail : romanplesa@seznam.cz
e-mail: martin10201@azet.sk

TJ Družstevník JABLONKA
P : Marián Michalička, 0907 754 738
T: Richard Kubica, 0905 677 531

906 21 Jablonka
e-mail: kombis@azet.sk
e-mail: rici.kubica@gmail.com

FC Bradlan KOŠARISKÁ
P : Štefan Hazucha , 0905 730 199
ISSF : Slavomír Repta, 0904 976 052

e-mail: slavomir.repta@gmail.com

OFK VRBOVCE
P : Pavol Sukupčák
ISSF : Pavol sabota, 0905 680 248

email: pavolsabota@vrbovce.sk
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ADRESÁR ROZHODCOV ObFZ SENICA
2018 / 2019

Rozhodcovia a asistenti rozhodcov ObFZSenica
I. SKUPINA
Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kendi Alexander
Knap Gabriel
Lapoš Ján
Otočka Jozef
Ryčovský Libor
Šefčík Martin
Štora Ivan
Vlk Vladimír

MEDZISKUPINA
9. Hušek Ján
10. Matúš František
11. Mesíček Lukáš
II. SKUPINA
12. Bednár Marián
13. Buzay Rudolf
14. Daniš Štefan
15. Dzindzík Pavol
16. Hurbánek Milan
17. Holenka Peter
18. Polakovič Branislav
19. Škrinár Ján
20. ThaoTranDinh
21. Tubl Milan

Adresa trvalého bydliska

Levice
Skalica
Skalica
Dojč
Senica
Senica
Senica
Skalica

0908 433 760
0903 311 048
0907 367 223
0918 593 619
0905 849 979
0948 172 386
0905 413 445
0905 644 538

M.Sv.Ján
Holíč
Senica

0944 462 788
0910 867 327
0915 748 820

Senica
Holíč
Senica
Senica
Senica,
Kuklov
Osuské
Gajary
Bukovec
Kopčany

0907 045 388
0904 807 156
0915 055 273
0904 159 556
0911 150 671
0915 972 246
0908 118 665
0915 444 492
0915 757 137

Adresár delegátov ObFZ Senica
1. Černek Juraj
2. Linet Miroslav
3. Machlica Milan
4. Mikuš Peter
5. Patka František
6. Španka Rastislav
7. Štora Ľuboš

Telefonický
kontakt

Skalica
Vrádište
Senica
Skalica
Senica
Rybky
Sekule
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Delegát republikových súťaží
1.Anton Medovič

906 32 Jablonica

0905 915 809

Delegáti ZsFZ
1. Marián Bašnár
2.Lukáš Juráň
3. Dušan Koníček
4.Dušan Mikušovič
5.Peter Samek

907 03 Myjava
906 33 Cerová
905 01 Senica
905 01 Senica
905 01 Senica

0905 795 284
0902 271 272
0918 812 940
0905 236 914
0910 581 040

Adresár rozhodcov ObFZ Senica pôsobiacich v ZsFZ – 2018 / 2019
III. LIGA
1.

Tokoš Peter

909 01 Skalica, Suchý riadok 1643/8

2.
3
4..

Černek Juraj
Otrubčák Juraj
Španka Rastislav

909 01 Skalica, Pod Hájkom 15
905 01 Senica, Hollého 19
906 04 Rohov, Rybky 80

0905 234 159
0907 211 119
0907 701 755

5.
6.
7
8..
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dutka Branislav
Dutka Martin
Srnec Radovan
Šefčík Miroslav
Rusinko Peter
Petránek Ivan
Mráz Pavol
Patka František
Prelec Peter
Blažek Roman
Sládek Miroslav

V. LIGA
909 01 Skalica, Hurbanova 3
909 01 Skalica, SNP 25
908 51 Holíč, SNP 1668/1
905 01, Senica,Sotinská 1345/ 23
908 46 Unín 172
908 45 Gbely, Záhumenice 1455
908 43 Čáry, Ružová 461
905 01 Senica, S, Jurkoviča 55
905 01 Senica, Rovensko 56
905 01 Senica, Hollého 745/24
906 14 Bukovec 135

0905 852 719
0908 501 709
0904 884 579
0915 707 723
0949 224 384
0904 890 119
0905 881 364
0918 802 147
0915 335 035
0919 495 720
0911 222 714

0903 915 614

IV. LIGA
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