Ú R A D N Á S P R Á V A
č. 25 / 2018 – 2019 zo dňa 15.03.2019
I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU
1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:
Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 25.03.2019/ pondelok/ o 17,oo hod.v sídle ObFZ Senica.
2.Sportika cup.
Výkonný výbor oznamuje FK, že od júla 2019 bude organizovať v zmysle informácií poskytnutých na
hodnotiacej konferencii ObFZ pohár ObFZ s názvom Sportika cup.
Upozorńuje všetky FK, ţe predbeţné prihlášky je nutné zaslať obratom na adresu sekretára.
Súťaž bude riadiť ŠTK a žrebovanie prebehne na aktíve ŠTK OBFZ v mesiaci júl 2019.
Predbežnú prihlášku je potrebné zaslať za účelom záujmu FK o túto súťaž.
Prihlásiť sa môžu všetky družstvá dospelých, hrajúce VI.,VII.,a VIII.ligu / i z okr.Myjava/.
3.Reklamné barely
ObFZ uzatvoril reklamné zmluvy so sponzorom Program s.r.o. Trenčín, ktorá prevádzkuje stávkovú
kanceláriu DOUBLE STAR BET.
Nakoľko jednou z podmienok je umiestnenie reklamného barelu na ihriskách, žiadame zástupcov FK,
aby si po dohode so sekretárom prišli na sekretariát prevziať reklamný barel a tento umiestnili na
ihrisku.Zároveň i počas jarnej časti sú FK povinné mať počas majstr.stretnutí na ihrisku reklamu na
FELBER.
II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE
Termíny podávania výnimiek pre jarnú časť sezóny 2018/2019
Do 21.3.2019 VIII .Liga dospelí
Do 15.3.2018 IV.Liga U 15, PrípravkyU - 11
Do 28.3.2019 IV.Liga U 13
Do 28.3.2019 PrípravkyU - 9
Pre nadstavbovú časť bude platiť termín 7 dní před začiatkom nadstavbovej časti .
ŠTK žiada ,aby všetky výnimky boli riešené cez ISSF systém. Po uvedených termínoch budú všetky
žiadosti o zmeny termínov posudzované v zmysle RS B/25/ŠTK/a.
ŠTK upozorňuje kluby, kterých sa dotýka povinnosť hrávať mimo UHČ, aby poslali žiadosť na hracie
termíny, v opačnom prípade ŠTK nariadi hrací deň a hrací čas.
Po dohode s KR je možný termín v nedeľu 3 hod před UHČ dospelých, prípadne sobota UHČ
dospelých.
Výnimky pre jarnú časť:
VI. Liga dospelí
Lakšárska Nová Ves – vždy v sobotu
Hlboké – vždy v sobotu
Rybky – vždy v sobotu
Rohov – vždy v nedeľu o 10,00 hod
16.kolo Kopčany – Stráže dňa 24.3.2019 tj. v nedeľu o 12:00 hod
21.kolo Sobotište – B.Sv.Jur, dň a27.4.2019 o 16:00 hod
Družstvá ,ktoré musia hrávať v jarnej časti mimo UHČ –PopudinskéMočidľany a Stráže .
VII Liga dospelí
Vrádište – vždy v sobotu
Čáry – vždy v sobotu
Kunov – vždy v nedeľu o 10:00 hod
Hradište – vždy v nedeľu o 10:00 hod
Smolinské – vždy v nedeľu 3 hod. pred UHČ dospelých
Družstvá ,ktoré musia hrávať v jarnej časti mimo UHČ – Smrdáky, Štefanov a Unín.
VIII Liga dospelí
Podbranč – sobota UHČ

Dojč – sobota UHČ
Letničie – nedeľa 3 hod před UHČ dospelých
20.kolo Bukovec – Trnovec dňa 8.5.2019 tj. v stredu o 17:00 hod
Družstvá ,ktoré musia hrávať v jarnej časti mimo UHČ – Chropov a Prietrž.
VI .Liga dorast U 19
Sobotište – vždy v sobotu
Kunov – vždy v sobotu o 10:00 hod
15.kolo Kopčany – Sobotište 23.3. tj. v sobotu o 15:00 hod
16.kolo Radošovce – Kopčany 31.3. tj. v nedeľu o 10:30 hod
17.kolo Radošovce - Sobotište 6.4. tj. v sobotu o 13:30 hod
IV.liga-U15-ObFZ Senica sk. A
Rybky – vždy v sobotu o 10:00 hod
Cerová – vždy v sobotu
Kunov – vždy v sobotu o 13:00 hod
Oreské – vždy v sobotu UHČ dospelých
Jablonica – vždy v sobotu UHČ dospelých
12.kolo Hlboké – Sobotište dňa 31.3.2019 tj. v nedeľu o 10:00 hod
IV.liga-U15-ObFZ Senica sk. B
B.Sv.Jur – vždy v sobotu UHČ dorastu
Čáry – vždy v sobotu o 10:00 hod
Unín – vždy v sobotu UHČ dorastu
B.Mikuláš – vždy v sobotu UHČ dospelých
16.kolo Brodské – Kopčany, dňa 25.4.2019 o 16:30 hod
IV Liga MLŢ-U-13 ObFZ SE
B.Mikuláš – vždy v nedeľu o 10:00 hod
7.kolo Kunov –Šaštin dňa 25.4. tj. vo štvrtok o 17:00 hod .
12.kolo Kunov – Borský Mikuláš dňa 6.6.2019 tj. vo štvrtok o 17:00 hod
Prípravka -U11-MO ObFZ SE,skupina A
Unín – vždy v sobotu o 11:00 hod
Koválov – vždy v sobotu v UHČ dospelých
B.Mikuláš – vždy v sobotu UHČ dospelých
Cerová – vždy v sobotu 2 hodiny pred UHČ dospelých
Lakšárska Nová Ves – 11 a 13.kolo v sobotu 2,5 hod pred UHČ dospelých
12.kolo Hlboké – Borský Mikuláš dňa 31.3. tj. v nedeľu o 12:00 hod
12.kolo Kunov – Cerová dňa 30.3. tj. v sobotu o 15:30 hod
13.kolo Kunov – Hlboké dňa 6.4. tj. v sobotu o 10:00 hod
Prípravka -U11-MO ObFZ SE ,skupina B
Čáry – vždy v sobotu o 11:00 hod
11.kolo Gbely – Čáry dňa 21.4. tj. v nedeľu o 10:00 hod
Prípravka -U11-MO ObFZ SE ,skupina C
Petrova Ves – vždy v sobotu o 10:00 hod
12. kolo Holíč "A" - Mokrý Háj dňa 30.3. tj. v sobotu o 14:00 hod
Holíč „B“ – Unín dňa 30.3. tj. v sobotu o 16:00 hod
13.kolo Skalica – Radošovce dňa 6.4. tj. v sobotu o 16:00 hod.
14. kolo. Holíč "A" – Skalica dňa 13.4. tj. v sobotu o 14:00 hod
Holíč „B“ – Kopčany dňa13.4. tj. v sobotu o 16:00 hod
Prípravka -U 9 -MO ObFZ SE
B.Mikuláš – vždy v nedeľu o 10:00 hod
Unín – vždy v nedeľu UHČ dospelých
14.kolo B.Mikuláš – Šaštín, dňa 12.5.2019 o 11:30 hod
16.kolo B.Mikuláš – Kútydňa 26.5.2019 o 11:30 hod
Oznamy klubom :
Na základe vícerých žiadostí o preloženie stretnutí hraných počas kvalifikácie Wales – SR dňa
24.3.2019 o 15:00 hod ŠTK po dohode s KR navrhla nasledovné termíny:

16.kolo VI.Liga dospelí :
Sobota 15:00 hod : Rybky - Cerová ,L.N.Ves - Oreské
Nedeľa 10:00 hod :Rohov - B. Sv. Jur
Nedeľa 12:00 hod :Kopčany – Stráže, Jablonica – Šaštin, Sobotište – Hlboké, , Radošovce B.Mikuláš, Dubovce - P.Močidľany
14.kolo VII Liga dospelí:
Sobota 15:00 hod.: Vrádište - Kunov ,Smolinské - Čáry
Nedeľa 12:00 hod. Š.Humence – Smrdáky,Unín – Kúty, Sekule – Hradište, Petr.Ves – Rovensko,
Koválov- Štefanov
15.kolo VI Liga dorast U 19
Sobota 12:30 hod :Šaštin - Kunov
Sobota 15:00 hod : Kopcany - Sobotiste
Nedeľa 12:30 hod.: Štefanov - Radošovce ,Mor.Sv.Ján - Kúty
Informácia k nadstavbovej časti:
1. DORAST (9 účastníkov)
Podľa Rozpisu súťaží ostávajú na jar odohrať ešte 4 kolá, po kterých sasúťaž rozdelí na dve častí :
A) Prvých 5 mužstiev bude hrať o majstra oblasti, dvojkolovo, body zo základnej časti sa neprenášajú.
Spolu bude 10 kôl, vždy jedno mužstvo má voľno, každé mužstvo odohrá 8 zápasov
Mužstvám sa pridelia štartovacie čísla 1 až 5 na základe umiestnenia po základnej časti, rozpis
stretnutí podľa Bergerových tabuliek pre 6 mužstiev, pričom číslo 6 predstavuje "voľno".
B) Mužstvá na 6. až 10.mieste mali hrať rovnakýmspôsobom o umiestnenie. Mužstvám budú pridelené
štartovacie čísla 1 až 4 na základe umiestnenia po základnej časti, rozpis stretnutí podľa Bergerových
tabuliek pre 4 mužstvá, pričom při trojkolovom systéme by každé mužstvo odohralo 9 stretnutí, body
zo základnej časti sa neprenášajú.
2. STARŠÍ ŢIACI (19 účastníkov)
Podľa Rozpisu súťaží ostáva na jar odohrať ešte 7 kôl, po ktorých sa súťaž rozdelí na 5 častí, body zo
základnej časti sa neprenášajú.
A) Skupina o majstra - dvojkolovo za účasti mužstiev z 1. a 2. miesta skupiny A a B po základnej
časti, každé mužstvo odohrá 6 stretnutí.
B) Skupina o 5.-8.miesto - dvojkolovo za účasti mužstiev z 3. a 4.miesta skupiny A a B po základnej
časti, každé mužstvo odohrá 6stretnutí.
C) Skupina o 9.-12.miesto - dvojkolovo za účasti mužstiev z 5. a 6.miesta skupiny A a B po základnej
časti, každé mužstvo odohrá 6 stretnutí.
D) Skupina o 13.-16.miesto - dvojkolovo za účasti mužstievzo 7. a 8.miesta skupiny A a B po
základnej časti, každé mužstvo odohrá 6 stretnutí.
E) Skupina o 17.-19.miesto - dvojkolovo za účasti mužstiev z 9. a 10.miesta skupiny A a 9.miesta
skupiny B po základnej časti, každé mužstvo odohrá 4 stretnutia.
3. PRÍPRAVKY (23 účastníkov)
Podľa Rozpisu súťaží ostáva na jar odohrať ešte 4 kolá, po ktorých sa súťaž rozdelí na 4 časti, body zo
základnej časti sa neprenášajú.
A) Skupina o majstra - dvojkolovo za účasti mužstiev z 1. a 2. miesta skupiny A, B a C po základnej
časti, každé mužstvo odohrá 10 stretnutí.
B) Skupina o 7.-12.miesto - dvojkolovo za účasti mužstiev z 3. a 4.miesta skupiny A, B a C po
základnej časti, každé mužstvo odohrá 10 stretnutí.
C) Skupina o 13.-18.miesto - dvojkolovo za účasti mužstiev z 5. a 6.miesta skupiny A, B a C po
základnej časti, každé mužstvo odohrá 10 stretnutí.
D) Skupina o 19.-23.miesto - dvojkolovo za účasti mužstievzo 7. a 8.miesta skupiny A a C a 7.miesta
skupiny B po základnej časti, každé mužstvo odohrá 8 stretnutí.
Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZSenica je možné saodvolať v zmysle SP čl 87.
Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa20.3.2019
V Senici dňa14.3.2019
ŠTK ObFZ Senica
Zapísal :Ján Lapoš

Jozef Rosa v.r.
predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV
Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu ( 16 roční
a starší, muži, ženy ), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, tel.: 0905 795 284.
1.Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy
Rozhodcovia – marianbasnar@gmail.com , peto.tokos.88@gmail.com , miroslavlinet371@gmail.com
Delegáti – marianbasnar@gmail.com , feropatka@gmail.com
Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS !
2. Upozornenie R :
KR dôrazne upozorňuje všetkých R o povinnosti nosiť na svojich dresoch nášivku FELBER, v prípade
nerešpektovania nariadenia KR budú R riešení v Zmysle zásad pre činnosť R ( nedelegovanie na MS
dospelých a mládeže, prípadne odstúpenie na DK ).
3. Oznamy :
KR pozýva na svoje zasadnutie 20.03.2019 o 16,15 hod nasledovných rozhodcov-čakateľov :
Čech Jozef,Jablonický Lukáš, Šturdík Adrián,Blaha Jakub,Regásek David,LipovskýMarek
a rozhodca Petrovič Jakub, účast nevyhnutná!
KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené vždy v piatok
do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na
najbližšie kolo v týždni bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú
uverejnené najneskôr v piatok do 17:00 hod (žltou farbou označ.), po 17:00 hod oznámené
telefonicky/sms.
V prípade kolízie stretnutí ISSF v jeden hrací deň a hodinu včas informujte p. Tokoša 0903 915 614,
alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.
Zapísal: 13.03.2019 Peter Tokoš tajomník KR.
Marián Bašnár
predseda KR
IV.SPRÁVY DK
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4
U142 Michal Vaculka 1224366, TJ Družstevník Unín II.tr dosp.. DK berie na vedomie žiadosť
menovaného o zmenu DS, uloženej U116, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno f podmienečne
upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 13.03.2019 do 30.06.2019
Disciplinárne sankcie:
U139 FK Borský Svätý Jur MO dor. Odhlásenie družstva dorastu zo súťaže podľa DPč.64/1a
DS – pokuta 120,-€ na návrh ŠTK podľa RS B čl.25 bod g a RP 5,- €
U140 TJ Slavoj Moravský Svätý Ján MO žiaci. Odhlásenie družstva žiakov zo súťaže podľa
DPč.64/1a,DS – pokuta 100,-€ na návrh ŠTK podľa RS B čl.25 bod g a RP 5,- €
Oznam:
DK upozorňuje kluby , hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých
disciplinárnych sankcii na konci jesennej časti súťažného ročníka2018/2019, ktoré budú pokračovať
na začiatku jarnej časti ročníka 2018/2019 ( DP čl.17/8 a 34/7)
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa
podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )
Úradná správa ObFZ uverejnená v týţdenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať
všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná
správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

