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VŠEOBECNÉ A ŠPORTOVO-TECHNICKÉ USTANOVENIA
I.

PREDPISY

1. MFS sa hrajú podľa PF, SP, RS a ostatných predpisov platných v rámci SFZ
a ObFZ Lučenec. 5.liga žiakov U15 sa hrá podľa Pravidiel pre súťaže žiakov
(SI) uvedených v kap. XXVI. RS a súťaž prípraviek podľa Pravidiel pre súťaž
prípraviek uvedených v kap. XXVI. RS.
2. Jednotlivé predpisy sú pre účastníkov MFS záväzné.
3. Predpisy platné v rámci SFZ sú uvedené na internetovej stránke SFZ
www.futbalsfz.sk/legislatíva/predpisy/poriadky/smernice.
4. V oblastiach, ktoré boli zaradené do ISSF sú záväzné postupy uvedené na
internetovej stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonavody.
5. Výklad RS ObFZ prináleží ŠTK a KM ObFZ.

II. KOMUNIKÁCIA S FUTBALOVÝMI KLUBMI, ROZHODCAMI
A DELEGÁTMI ZVÄZU.

Komunikácia s futbalovými klubmi (FK), rozhodcami (R), delegátmi zväzu
(DZ) a taktiež s futbalovou verejnosťou prebieha prostredníctvom internetovej
stránky www.obfzlc.sk.
a) Delegačný list pre R, AR a DZ je zverejnený spravidla vo štvrtok do 15:00
hod. v sekcii Dokumenty - Delegačné listy.
b) Úradná správa spolu s prípadnými správami zo zasadnutí Konferencie,
Výkonného výboru (VV) a komisií je zverejnená v piatok do 15:00 hod.
v sekcii Dokumenty-Spravodaje.
c) Dôležité, operatívne správy sú zverejňované aj v iných dňoch a sú pre FK,
R a DZ taktiež záväzné.
d) ObFZ vydáva počas súťažného ročníka SPRAVODAJ ObFZ aj
prostredníctvom MY Novohradské noviny. Adresa redakcie: OD PRIOR,
Novohradská 3, 984 01 Lučenec, ☎047/4331437, 047/4331439.
2) Komunikácia s FK v elektronickej podobe
a) ISSF prostredníctvom zaregistrovaného klubového ISSF manažéra.
1)

III. ZASADNUTIA ORGÁNOV
1. Orgánmi ObFZ sú Konferencia, VV, OK, DK, RK, VK a ostatné komisie.
2. Termíny zasadnutí orgánov ObFZ:
 Konferencia – spravidla jedenkrát za rok,
 VV – podľa potreby, najmenej však raz za mesiac, spravidla prvý pondelok
v mesiaci,
 RK – najmenej raz za polrok,
 OK a VK – podľa potreby,
 ŠTK, KM, DK a KR v prebiehajúcej sezóne – týždenne spravidla v stredu
od 15:00 hod. a mimo sezóny podľa potreby,
 Úsek KR pre riešenie sťažností – podľa potreby,
 ostatné komisie – podľa potreby.
IV. RIADENIE, ŠTRUKTÚRA A ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ
ŠTK riadi súťaže kategórie dospelých:
a) 6. liga Majstrovstvá oblasti Lučenec (ďalej 6.liga MO LC) - max. 14
účastníkov,
b) 7. liga Majstrovstvá oblasti Lučenec (ďalej 7.liga MO LC) – min 4 a
max. 10 účastníkov.
KM riadi súťaže kategórie mládeže:

a) Kategória dorastu: 5. liga dorastu - kategória U19 – min 3 a max. 10
účastníkov,
b) Kategória žiakov: 4. liga žiaci U15 - max. 10 účastníkov
5. liga žiaci U15 - max. 10 účastníkov (skrátené
ihrisko).
súťaž prípraviek U11 - max. 10 účastníkov.
Výkonný Výbor si vyhradzuje právo upravovať počet účastníkov jednotlivých
súťaží s ohľadom na umiestnenie v predchádzajúcom ročníku, v náväznosti na
plnenie podmienok uvedených v kapitole VIII RS pre štart v súťažiach
a vzhľadom na počet prihlásených družstiev do jednotlivých súťaží. Úpravou
súťaže sa rozumie zmena počtu zúčastnených družstiev a ich rozdelenia do
jednotlivých súťaží. Úpravu súťaže je možné schváliť pred začiatkom súťažného
ročníka, v ktorom má úprava súťaže nadobudnúť účinnosť.
Ak sa úprava súťaže týka zmeny pravidiel o postupe a zostupe, schvaľuje sa do
začiatku súťažného ročníka, ktorý predchádza súťažnému ročníku, v ktorom má
úprava súťaže nadobudnúť účinnosť.
Reorganizáciu súťaží, pod ktorou sa rozumie zmena štruktúry súťaží, ktorá sa
týka zmeny usporiadania a počtu súťaží, môže na návrh VV schváliť konferencia
ObFZ Lučenec najneskôr pred začiatkom nasledujúceho súťažného ročníka.
V. PODMIENKY PRE ŠTART DRUŽSTIEV V SÚŤAŽIACH.
1. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach.
1. FK prihlášky pre nový súťažný ročník na ObFZ nezasielajú v písomnej forme,
aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže
v termíne, ktorý určí ObFZ v úradnej správe. Štartovný vklad do ročníka
2016/2017: 100 € (6.liga MO LC dospelí), 85 € (7. Liga MO LC dospelí), bez
poplatku (mládež) FK uhradia prostredníctvom MZF za mesiac jún príp. júl
2016.
2. Riadiace komisie preveria pred začiatkom súťažného ročníka podľa
stanovených podmienok oprávnenosť zaradenia družstiev do jednotlivých súťaží.
Riadiace komisie určia presný termín splnenia podmienok, ktoré nie je možné
splniť z objektívnych dôvodov pred začiatkom súťaže a spôsob ich kontroly.
3. FK zaradené do 6.ligy dospelých musia mať v súťažiach ObFZ resp. SsFZ pre
príslušný ročník zaradené minimálne jedno družstvo mládeže, za družstvo
mládeže sa považuje aj družstvo prípravky.
4. V prípade uzatvorenia dohody klubu s iným klubom o vytvorení spoločného
družstva mládeže podľa SP 28/4-7 sa to spravidla považuje za splnenie

podmienky o počte mládežníckych mužstiev družstva, ktoré na základe dohody
vystupuje ako zodpovedné za obidve družstvá. V ojedinelých a zdôvodnených
prípadoch na základe žiadosti klubu a rozhodnutia VV je možné štart spoločného
družstva mládeže považovať za splnenie podmienky u oboch družstiev.
5. Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže:
Ak FK odhlási zo súťaže družstvo mládeže po vyžrebovaní, v priebehu súťaže,
alebo bude družstvo mládeže vylúčené zo súťaže podľa čl. 12 SP a prestane tak
plniť podmienku uvedenú v bode 3, uhradí FK poplatok za toto družstvo podľa
kap. XXII RS. Poplatok bude splatný ObFZ v MZF.
6. Odhlásenie družstva zo súťaže
a) Ak FK odhlási zo súťaže družstvo po vyžrebovaní, v priebehu súťaže alebo
bude družstvo vylúčené zo súťaže podľa čl. 12 SP, uhradí FK poplatok uvedený
v kap. XXII RS prostredníctvom MZF.
b) Ak FK odhlási zo 6. ligy MO LC družstvo dospelých po vyžrebovaní, pred
začiatkom súťažného ročníka na jeho miesto môže ŠTK zaradiť družstvo , ktoré
spĺňa podmienky pre štart v súťaži a v predchádzajúcom ročníku skončilo na
prvom nepostupovom mieste v 7. lige MO LC. V prípade, že dané družstvo
neprejaví záujem o štart v 6. lige MO LC, alebo neplní podmienky uvedené
v kapitole V. RS môže ŠTK zaradiť do 6. ligy MO LC družstvo, ktoré
v predchádzajúcom ročníku skončilo na ďalšom nepostupovom mieste za
splnenia podmienok tohto RS.
c)Tri kontumačné výsledky za nedostavenie sa na MFS v priebehu súťažného
ročníka majú za následok vylúčenie družstva zo súťaže bez ohľadu na počet
získaných bodov podľa článku 12/1 SP.
d) Ak je družstvo zo súťaže vylúčené a nejde o vylúčenie zapríčinené treťou
kontumáciou v posledných troch kolách súťažného ročníka, klub družstvo zo
súťaže odhlási v jej priebehu, družstvo je preradené do nižšej súťaže podľa
osobitného predpisu alebo ak zanikne členstvo klubu v SFZ, zrušia sa (anulujú)
všetky výsledky družstva v tabuľke
e) Ak družstvo zapríčiní tretiu kontumáciu v posledných troch kolách súťažného
ročníka, výsledky družstva sa nezrušia (neanulujú) a nedohrané stretnutia
družstva sa kontumujú.
2.Osobitné podmienky pre stretnutia mládeže.
Klub môže uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva
mládeže, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub,
ktorý je za ňu zodpovedný v zmysle SP voči tretím osobám povinný predložiť
na schválenie KM najneskôr 15 dní pred začiatkom súťažného ročníka. Dohoda
nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím KM o jej schválení. Dohoda

musí obsahovať minimálne určenie jedného z klubov dohody, ktorý bude
vystupovať za spoločné družstvo klubov voči tretím osobám a bude zodpovedný
za spoločné družstvo podľa SP a RS. Konkrétne podmienky pre spoločné
mužstvá mládeže sú uvedené v SP čl. 28.
Hráč hrajúci v spoločnom družstve na základe dohody o striedavom štarte môže
hrať za iné družstvo svojho klubu v inej vekovej kategórii, ak spĺňa ďalšie
podmienky ustanovené SP.
Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť
dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej
vekovej kategórii.
Dohodu o striedavom štarte hráča
je každý z klubov povinný predložiť na schválenie riadiacemu orgánu svojej
súťaže najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti alebo jarnej časti súťaže
. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich
orgánov súťaží o jej schválení. Platnosť dohody sa skončí vždy skončením
súťažného ročníka.
Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom
štarte toho istého hráča
VI. TERMÍNOVÁ LISTINA, VYŽREBOVANIE SÚŤAŽÍ, HRACIE ČASY,
HRACIE DNI A ZAČIATKY STRETNUTÍ.
1.

Termínová listina a vyžrebovanie súťaží.

Termínová listina a termíny MFS v nej uvedené sú záväzné pre všetky FK pokiaľ
riadiace komisie nestanovia iné termíny. Vyžrebovanie súťaží uvedené
v prílohe tohto RS je informatívne, záväzné termíny stretnutí a UHČ sú
uverejňované na www.futbalnet.sk a v Úradných správach riadiacich komisií.
2.Hracie dni a hracie časy, systém súťaží.
a) Hracími dňami sú nedeľa (dospelí) a sobota (dorast, žiaci).
b) Hracie časy: 2 x 45 min. (dospelí a dorast U19), 2 x 35 min. (4. liga žiaci
U15), 2 x 35 min. (5. liga žiaci U15), 2x25 prípravka U11 podľa upresnenia,
- predzápasy mládeže majú stanovený začiatok 150 min pred ÚHČ
dospelých,
- v kategórii mládeže musí byť dodržaná polčasová prestávka v trvaní 15
min.,
- v súťažiach žiakov je hrací dňom sobota s UHČ 11:00 hod.,

c)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri žrebovaní,
platia celý súťažný ročník až do odvolania,
- ŠTK a KM si vyhradzuje právo určiť aj iné termíny alebo hracie časy
v odôvodnených prípadoch.
Systém súťaží:
6.liga MO LC dospelých sa hrá systémom každý s každým dvojkolovo,
podľa žrebovania, ktoré je súčasťou tohto rozpisu.
7.liga MO LC dospelých sa hrá štvorkolovo, príp.6.kolovo podľa
žrebovania, ktoré je súčasťou tohto rozpisu.
Súťaž 5. ligy dorastu U19 sa hrá štvorkolovo, príp.6.kolovo podľa
žrebovania, ktoré je súčasťou tohto rozpisu.
Súťaž 4.ligy žiakov U15 sa hrá trojkolovo podľa žrebovania, ktoré je
súčasťou tohto rozpisu.
Súťaž 5.ligy žiakov U15 na skrátenom ihrisku sa hrá trojkolovo resp.
štvorkolovo podľa žrebovania,ktoré je súčasťou tohto rozpisu.
V súťaži prípraviek U11 sa hrá každý s každým dvojkolovo jeseň – jar.

3.Hodnotenie výsledkov.
a) Základom hodnotenia výsledkov je zápis rozhodcu o stretnutí a správa DZ.
V prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu družstvá postupujú podľa čl.
75 SP. Domáci FK je povinný zaslať riadne vyplnený zápis o stretnutí do 48 hod
po ukončení MFS na sekretariát ObFZ doporučene 1. triedou.
b) Ak majú po skončení súťaže dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov
rozhoduje o poradí na určenie víťaza súťaže, postupujúceho a zostupujúceho
družstva:
- vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí,
- gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí,
- vyšší počet gólov dosiahnutých na ihrisku súpera zo vzájomných stretnutí.
Ak sú aj tieto kritériá rovnaké, zohrajú družstvá kvalifikačné stretnutie podľa
rozhodnutia riadiacej komisie v zmysle SP čl.18.
Na určenie priebežného poradia platia kritériá v poradí:
- gólový rozdiel zo všetkých odohratých stretnutí,
- vyšší počet dosiahnutých gólov vo všetkých odohratých stretnutiach,
- vyšší počet víťazstiev dosiahnutých na ihrisku súpera, a ak je aj toto
kritérium rovnaké, tak vyšší počet remíz dosiahnutých na ihriskách súpera.
c) Za víťazstvo sa udeľujú 3 body, za remízu 1 bod vo všetkých vekových
kategóriách.
4. Zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov a miest MFS.

1. MFS sa zásadne predohrávajú, pričom len vo výnimočných prípadoch riadiace
komisie schvália dohrávanie MFS, najneskôr však do 25. 6. 2017.
2. FK predloží riadiacej komisii a súperovi výhradne podaním na riadiacu
komisiu prostredníctvom ISSF žiadosť o zmenu najneskôr 21 dní pred MFS.
Zmenu hracieho dňa na deň pracovného pokoja, sobotu a sviatok je súper
povinný akceptovať. V prípade „B“ družstva FK, keď zmena hracieho dňa
koliduje s hracím dňom MFS „A“ družstva a v prípade žiadosti o zmenu hracieho
dňa na pracovný deň, musí byť žiadosť doložená súhlasom súpera vyjadreným
cestou v podania prostredníctvom ISSF na riadiacu komisiu.
3. Ak nie je dodržaná lehota 21 dní pred MFS, môže FK podaním na riadiacu
komisiu prostredníctvom ISSF požiadať o zmenu s následným neodkladným
súhlasom súpera vyjadrením cestou podania na komisiu prostredníctvom ISSF
najneskôr 7 dní pred MFS.
4. Ak nie je dodržaná lehota 7 dní pred MFS, riadiaca komisia je oprávnená
neschváliť žiadosť o zmenu aj v prípade súhlasu súpera.
5. Ak FK požiada o zmenu v deň zasadnutia riadiacej komisie (spravidla v stredu
do 12:00 hod.) a po dni zasadnutia riadiacej komisie, riadiaca komisia schváli
zmenu len vo výnimočne zdôvodnených prípadoch napr. zo zdravotných dôvodov
v súlade so znením §6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia.
6. V odôvodnených prípadoch pri dodržaní zásad uvedených v bodoch 2, 3, 4 je
možné odohrať MFS aj v obrátenom poradí, pričom však zásada odohrať MFS na
oboch ihriskách FK musí byť dodržaná.
7. V prípade uvedenom v bode 2 a 3 poplatok podľa kap. XXII bude uhradený
následne prostredníctvom MZF.
8. Všetky žiadosti o zmenu hracích dní, začiatkov a miest odohratia MFS
podávajú FK riadiacim komisiám podaním na riadiacu komisiu (súťaže
dospelých ŠTK, súťaže mládeže KM) prostredníctvom ISSF.
9. V prípade neodohrania, resp. nedohrania MFS z dôvodu nepriaznivého
počasia, resp. z iného dôvodu je povinnosťou K a VD dohodnúť sa na termíne
odohrania resp. dohratia MFS do 14 dní odo dňa pôvodného MFS a túto dohodu
uviesť podaním na riadiacu komisiu najneskôr do 48 hodín po MFS príslušnej
riadiacej komisie s dodržaním ustanovení článku 11.
10. ŠTK a KM môže v prípade priaznivých poveternostných podmienok po
ukončení jesennej časti nariadiť predohrávanie prvého resp. druhého jarného
kola.
11. ŠTK a KM je oprávnená v záujme regulárnosti súťaží zrušiť všetky schválené
zmeny na posledné dve kolá v súťažiach dospelých. Zároveň družstvám FK
priamo zainteresovaným do MFS rozhodujúcich o postupujúcich a zostupujúcich
družstvách v tomto období nebude schválená žiadosť o zmenu.

12. Záverečné kolo všetkých súťaží musí byť odohrané najneskôr do 18. 6. 2017.
13. Riadiace komisie sú oprávnené v záujme vyšších spoločenských, športových,
náboženských záujmov a pod. určiť aj iné termíny hracích dní a začiatkov MFS.
14. Zo zdravotných dôvodov môže FK požiadať o zmenu hracieho dňa MFS
výhradne v súlade so znením §6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
15. Riadiace komisie schválené zmeny hracích dní, začiatkov a miest MFS
zverejnia v US.
16. Riadiace komisie v prípade uskutočnenia kvalifikačného stretnutia určia hrací
deň, začiatok a miesto stretnutia.
17.V majstrovských súťažiach nie je možné stretnutie B-družstva klubu odohrať
v rovnaký deň ako stretnutie A-družstva klubu, ak sa kluby nedohodnú inak.
18. Do plynutia lehôt sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja a soboty.
Riešenie žiadosti usporiadajúceho FK o odloženie stretnutia v prípade
nepriaznivého počasia, riadiacou komisiou na základe telefonickej žiadosti
FK pred MFS.
a) Telefonickú žiadosť podáva prezident, resp. manager usporiadajúceho FK
najneskôr 5 hod. pred MFS predsedovi ŠTK (MFS dospelí), resp. predsedovi KM
(MFS mládeže).
b) V prípade súhlasu predsedu ŠTK, resp. predsedu KM, prezident, resp. manager
usporiadajúceho FK obratom telefonicky oznámi odloženie MFS prezidentovi,
resp. managerovi družstva hostí, R, AR a DZ a s funkcionárom družstva hostí
následne rieši určenie termínu odohratia MFS tak, aby bolo splnené nariadenie v
kap. VI. bod 9 RS, pričom sa postupuje v zmysle čl. 69, 70 SP.
Riešenie žiadosti usporiadajúceho FK o odloženie MFS v prípade
nepriaznivého počasia, v šatni pre rozhodcov pred MFS.
a) R podaním na ISSF príslušnej riadiacej komisii informuje o stave HP
a o svojom rozhodnutí.
b) V prípade, že sa MFS neodohrá, K a VD sa dohodnú na termíne odohratia
MFS a túto dohodu (prípadne nedohodu) potvrdia obidva FK v termíne do 48
hod. po MFS podaním v ISSF príslušnej riadiacej komisii
c) S konečnou platnosťou o odohraní, resp. neodohraní MFS rozhodne R, pričom
pri svojom konečnom rozhodnutí o spôsobilosti, resp. nespôsobilosti HP musí
prihliadať na to, aby nepoškodil šport, zdravie hráčov a hodnoty, ktoré by mohli
byť zničené odohratím MFS.
d) Pri určení termínu odohratia MFS sa postupuje obdobne podľa RS kap.VI/9
VII. MIESTO KONANIA STRETNUTIA

a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK, ktoré sú vo vyžrebovaní na prvom
mieste a sú schválené ŠTK.
b) MFS všetkých kategórií sa zásadne hrajú na trávnatých ihriskách, alebo na
ihriskách schválených ŠTK, KM.
c) O spôsobilosti hracej plochy rozhoduje s konečnou platnosťou rozhodca
stretnutia.
VIII. NÁLEŽITOSTI A MINIMÁLNA VYBAVENOSŤ ŠTADIÓNA
6. liga MO LC dospelých:
a) Súvislá ohrada alebo pevné zábradlie vo vzdialenosti najmenej 2 m od
postranných čiar a najmenej 4 m od bránkových čiar.
b) Priestor odchodu hráčov a rozhodcov z HP zabezpečený tak, aby nemohlo
dôjsť k ich kontaktu s divákmi.
c) Samostatná miestnosť pre rozhodcov a DZ s vybavením stôl, 4 stoličky,
umývadlo s tečúcou vodou, 4 uteráky, miesto na odloženie osobných vecí s
vešiakmi, prípadne samostatná sprcha pre rozhodcov s teplou a studenou vodou.
d) Samostatné šatne pre družstvá domácich a hostí a sprchy s tečúcou teplou a
studenou vodou.
e) Sociálne zariadenie s WC.
f) Dve kryté hráčske lavičky pre 8 osôb, v prípade, ak o to požiada družstvo hostí,
usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť zvýšenie počtu miest na sedenie na 13
(prenosné lavičky a stoličky).
g) Zdravotnícke vybavenie – kompletne vybavená lekárnička, ktorej obsah je
uvedený v prílohe RS.ods.1, zdravotnícke nosidlá.
i) Ručné obojstranne viditeľné tabuľky na striedanie hráčov.
j) Funkčný počítač, resp. notebook s pripojením na internet s funkčnou
tlačiarňou.
k) Označené miesta v areáli ihriska na parkovanie MV rozhodcov, DZ, resp.
funkcionárov ObFZ.
l) Dve samostatné miesta na tribúne pre DZ s dobrým výhľadom na HP s ich
viditeľným označením a oddelením od divákov a funkcionárov. Miesto pre DZ by
malo byť v blízkosti videotechnika na optimálnom mieste na úrovni stredovej
čiary HP. V prípade, ak ihrisko nemá tribúnu, zabezpečiť pre DZ takú možnosť
sledovania MFS, aby mohol svoju funkciu vykonávať bez rušivých vplyvov
divákov.
7. liga MO LC dospelých, súťaže mládeže:

a) Súvislá ohrada alebo pevné zábradlie vo vzdialenosti najmenej 2 m od
postranných čiar a najmenej 4 m od bránkových čiar.
b) Priestor odchodu hráčov a rozhodcov z HP zabezpečený tak, aby nemohlo
dôjsť k ich kontaktu s divákmi.
c) Samostatná miestnosť pre rozhodcov a DZ s vybavením stôl, 3 stoličky,
umývadlo s tečúcou vodou, 3 uteráky, miesto na odloženie osobných vecí s
vešiakmi, umývadlo s tečúcou vodou.
d) Samostatné šatne pre družstvá domácich a hostí a sprchy s tečúcou teplou a
studenou vodou.
e) Sociálne zariadenie s WC.
f) Dve kryté hráčske lavičky.
g) Zdravotnícke vybavenie – kompletne vybavená lekárnička, ktorej obsah je
uvedený v prílohe RS ods.1, zdravotnícke nosidlá,
i) Ručné obojstranne viditeľné tabuľky na striedanie hráčov.
j) Funkčný počítač, resp. notebook s pripojením na internet s funkčnou
tlačiarňou.
k) Označené miesta v areáli ihriska na parkovanie MV rozhodcov, DZ, resp.
funkcionárov ObFZ.
l) Dve samostatné miesta na tribúne pre DZ s dobrým výhľadom na HP s ich
viditeľným označením a oddelením od divákov a funkcionárov.
Klubom, ktoré nemajú sociálne zariadenia v areáli ihriska môže ŠTK udeliť
výnimku v prípade, že vyhovujú predpísaným požiadavkám a sú v blízkosti
ihriska. Výnimky sa udeľujú pred začiatkom súťažného ročníka na základe
obhliadky areálu vykonanej členmi ŠTK.
IX. SÚPISKA
1. Súpiska príslušného družstva je v ISSF vytváraná na základe štartu hráča v
MFS podľa zápisu o stretnutí. Súpisky sa vytvárajú a posudzujú v súlade s čl. 41
a 42 SP. Klub musí mať najneskôr do doby podania prihlášky do súťaže
minimálne 11 registrovaných hráčov, ktorí môžu štartovať za družstvo prihlásené
do súťaže vo vekovej kategórii mužov alebo vo vekovej kategórii dorastu.
2. FK, ktoré má viac ako jedno družstvo v príslušnej kategórii, predloží
doporučeným listom, resp. osobne v stanovenom termíne príslušnej riadiacej
komisii vyplnenú, vytlačenú a podpísanú súpisku hráčov „A“ družstva. Na
súpiske „A“ družstva bude uvedených 13 hráčov vrátane brankára.
3. FK vyplnením, zmenou a doplnením súpisky potvrdzuje, že hráči uvedení na
súpiske sa podrobili lekárskej prehliadke. Riadiace komisie majú právo v

priebehu súťaže vyžiadať si od FK potvrdenia o absolvovaní lekárskych
prehliadok hráčmi.
4. Hráči, ktorí sú uvedení na súpiske môžu štartovať v MFS za to družstvo, na
ktorého súpiske sú uvedení. Hráč je oprávnený štartovať v majstrovskej súťaži
za ktorékoľvek družstvo klubu, v ktorom je registrovaný. Za B-družstvo klubu
môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej
kategórii, ktorí za A-družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo
viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného
ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z A-družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k
počtu odohratých stretnutí za A-družstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa
nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje
akýkoľvek časový úsek stretnutia.
X. ŠTART A STRIEDANIE HRÁČOV
1) Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP, pričom sú povinní nosiť
so sebou na MFS aj preukaz poistenca. Registračný preukaz nemôže byť
nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom. V MFS všetkých
kategórií je platným RP plastový RP.
2) Hráč smie nastúpiť na MFS bez platného RP v prípade, ak:
a) Hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je
overiteľná v ISSF, jeho žiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou
matrikou a RP mu ešte do termínu MFS nebol dodaný.
b) Hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je
overiteľná v ISSF a predloží platný RP riadiacej komisii najneskôr do 48
hod. od začiatku MFS. V prípade, ak hráč nemôže predložiť RP z dôvodu,
že RP bol zničený, stratený alebo odcudzený, predloží v stanovenej lehote
úradný doklad alebo čestné vyhlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť.
c) Hráč, ktorý nemá osobný doklad totožnosti s fotografiou, nesmie na
stretnutie nastúpiť; to neplatí, ak hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF
vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť aj
bez fotografie (napr. karta poistenca).
d) R za účasti K družstiev (u mládeže aj VD) identifikuje hráča podľa
predloženého osobného dokladu totožnosti, príp. fotografie v ISSF pričom
zdôvodnenie tejto skutočnosti uvedie v oznámení o nedostatkoch.
3) V kategórii dospelých sú oprávnení štartovať hráči narodení pred
31.12.1997 (vrátane) a po dovŕšení 18. roku veku.
4) Kategórie a skupiny v súťažiach mládeže:
e) Kategória žiaci 10 – 14 rokov, skupina prípravka U11 6 – 10 rokov,
skupina U13 10 – 12 rokov, skupina U15 12 – 14 rokov.

f) Kategória dorast 14 – 18 rokov, skupina U17 14 – 16 rokov, skupina U19
16 – 18 rokov.
5) V kategórii dorast sú oprávnení štartovať hráči narodení od 1.1. 1998 do
31.12. 2001 (v skupine U19 hráči narodení od 1.1. 1998 do 31.12. 1999, v
skupine U17 hráči narodení od 1.1. 2000 do 31.12. 2001 a po dovŕšení 14. roku
veku)
6) V kategórii žiaci sú oprávnení štartovať hráči narodení od 1.1. 2002 a
mladší (v skupine U15 hráči narodení od 1.1. 2002 do 31.12. 2003, v
skupine U13 hráči narodení od 01.01. 2004 do 31.12. 2005 a po dovŕšení
10. roku veku)
7) Doplnenie
a. Hráč zo skupiny U11 môže štartovať v skupine U13 po dovŕšení 10.
roku veku.
b. Hráč zo skupiny U13 môže štartovať v skupine U15 po dovŕšení 11.
roku veku.
c. Hráč zo skupiny U15 môže štartovať v kategórii dorastu (resp. v
skupine U17) po dovŕšení 14. roku veku.
d. Hráč z kategórie dorastu môže štartovať v kategórii dospelých po
dovŕšení 16. roku veku
e. Pre štart hráča vo vyššej kategórii( do 18 roku veku) sú FK povinné
pre každého hráča zvlášť si vyžiadať písomný súhlas rodičov
(zákonného zástupcu) a príslušného telovýchovného lekára na
formulári „Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii, podľa
čl. 46/2 SP“ (vzor formulára je na www.obfzlc.sk sekcia „Tlačivá“).
Povolenie je platné 12 mesiacov. Zodpovednosť za štart hráča vo
vlastnej a vo vyššej kategórii nesie FK a príslušný tréner družstva.
f. V prípade, že hráč v priebehu ročníka dovŕši vek príslušnej vyššej
kategórie, resp. skupiny, môže nastúpiť na MFS vyššej kategórie bez
potvrdenia podľa čl.46/2 SP.
g. Štart hráča, ktorý nastúpi na stretnutie a nie je pred stretnutím
uvedený v zápise o stretnutí sa považuje za neoprávnený štart hráča
podľa SP čl.52/m.
8) Maximálne počty striedajúcich hráčov:
- kategória dospelí traja hráči,
- kategória dorast štyria hráči,
- kategória U15 šiesti hráči,
- kategória U13 a prípravka bez obmedzenia.
9) Družstvo môže striedať len hráčov, ktorí boli v zápise už pred MFS uvedení
ako náhradníci a ich RP boli predložené R spolu so zápisom.

10)
Každý FK môže v priebehu zápasu doplniť (do 11) družstvo hráčom,
ktorý predloží RP rozhodcovi a ktorého totožnosť overí kapitán súperovho
družstva. Takýto hráč však musí byť uvedený v zápise o stretnutí pred
začiatkom stretnutia.
11)
Hráč môže v jednom dni nastúpiť len v jednom MFS.
12)
Na základe nominácie hráča do výberu ObFZ sú FK povinné
zabezpečiť jeho účasť. V prípade neúčasti sa akceptuje len objektívne
ospravedlnenie, ktoré po predchádzajúcom telefonickom oznámení
trénerovi výberu bude doložené písomným ospravedlnením doručeným na
ObFZ do troch dní po skončení príslušnej akcie.
13)
V MFS môžu za príslušné družstvo nastúpiť maximálne 5 cudzích
štátnych príslušníkov, pričom toto nariadenie sa nevzťahuje na občanov
štátov Európskej únie.
14)
Štart hráčov v nedohraných MFS, v ktorých časť MFS sa bude
dohrávať
a. V prípade, ak bude MFS prerušené a nedohrané bez viny niektorého
družstva, príslušná riadiaca komisia podľa čl. 70 SP nariadi odohrať
nedohranú časť MFS.
b. V dohrávanej časti MFS:
- nastúpia družstvá v počte hráčov, v akom boli oprávnení hrať v čase prerušenia
MFS,
- môžu nastúpiť hráči, ktorí boli na HP v čase prerušenia MFS, prípadne iní hráči
FK (napr. z dôvodu nahradenia zraneného hráča), ktorí boli v čase konania
nedohraného MFS matrične príslušní k príslušnému FK,
- nemôžu nastúpiť hráči, ktorí v čase prerušenia MFS už boli vystriedaní –
maximálny počet striedajúcich hráčov podľa ods. 9 musí byť dodržaný,
- štart hráčov, ktorí sa v nedohranom MFS disciplinárne previnili sa riadi podľa
kap. XV. ods. 27 RS.
15)
Z technických príčin (nastavenie v ISSF) je možné uviesť na zápasovú
súpisku spolu pre nedohranú aj dohrávanú časť MFS len 18 hráčov.
XI. POSTUP, ZOSTUP A PRERADENIE DRUŽSTIEV
1) Postupujúce družstvo
a) Víťaz 6. Ligy MO LC dospelých postupuje priamo do 5. ligy sk. D SsFZ.
Víťaz 7. ligy MO LC dospelých postupuje priamo do 6. Ligy MO LC
dospelých. Víťaz 5. ligy dorast U19 postupuje priamo do 4. ligy U 19 dorast
sk. D SsFZ. Víťaz súťaže je zároveň pri postupe do vyššej súťaže povinný
splniť ďalšie podmienky pre zaradenie do súťaže ustanovené SP, rozpisom
súťaže a prihláškou do súťaže.

b) Ak víťaz súťaže nespĺňa podmienky pre účasť vo vyššej súťaži, do vyššej
súťaže môže priamo postúpiť družstvo umiestnené na druhom mieste v
tabuľke po skončení súťaže, ak toto družstvo spĺňa podmienky pre účasť vo
vyššej súťaži.
2) Zostupujúce družstvo
a) Družstvo 6. Ligy MO LC, ktoré sa po skončení súťaže umiestni na
poslednom mieste, zo súťaže zostupuje.
b) Počet ďalších zostupujúcich družstiev okrem zostupujúceho uvedeného v
odseku a) závisí od počtu zostupujúcich a prihlásených družstiev z vyšších
súťaží.
c) V prípade dlhodobého neplnenia podmienok pre štart mužstiev v 6. lige
MO LC dospelých si ŠTK vyhradzuje právo nezaradiť FK do 6. Ligy MO
LC dospelých a do 6. Ligy MO LC dospelých bude zaradené nasledujúce
družstvo zo 7. Ligy MO LC dospelých, ktoré splní podmienky stanovené
SP a týmto rozpisom pre účasť v 6. Lige MO LC dospelých.
d) V prípade, že mužstvo z regionálnej súťaže, ktoré nie je zostupujúcim
mužstvom sa prihlási do súťaži riadených ObFZ postupuje sa v zmysle čl.
15, 17 SP.
3) Postup a zostup družstva klubu s viac družstvami
Ak má klub v súťažiach zaradené dve družstvá rovnakej vekovej kategórie,
upravuje sa postup alebo zostup týchto družstiev takto:
a) ak zostupuje z vyššej súťaže A-družstvo do súťaže nižšej kde hrá Bdružstvo, ktoré zo súťaže nezostupuje ani nepostupuje, do nižšej súťaže sa
zaraďuje len A-družstvo a B-družstvo sa zaraďuje do súťaže o jeden stupeň
nižšej; B družstvo sa považuje za zostupujúce družstvo zo súťaže, kde sa
zaraďuje A družstvo,
b) ak má B-družstvo postúpiť do vyššej súťaže, kde hrá A-družstvo, ktoré zo
súťaže nezostupuje ani nepostupuje, B-družstvo do vyššej súťaže
nepostupuje a postupujúcim družstvom je ďalšie najvyššie umiestnené
družstvo iného klubu.
c) v oblastných súťažiach môže riadiaci orgán súťaže povoliť štart dvoch
alebo viacerých družstiev (A i B) spoločne v rovnakej súťaži, alebo
oddelene v odlišných skupinách rovnakej súťaže. Štart týchto družstiev sa
posudzuje ako štart družstiev rôznych klubov, avšak hráč jedného druţstva
nemôže hrať za tieto družstvá súčasne.

XII. POVINNOSTI USPORIADAJÚCEHO FUTBALOVÉHO KLUBU,
USPORIADATEĽSKEJ SLUŽBY A FUTBALOVÉHO KLUBU
1) Usporiadajúci FK je povinný:
a) Zabezpečiť dodržiavanie ustanovení zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní
verejných športových podujatí a dodržiavať ustanovenia SP čl. 55-61
b) Zabezpečiť usporiadateľskú službu na MFS v počte minimálne:
6. liga MO LC dospelí 6 (HU + 5) usporiadateľov
7. liga MO LC dospelí 4 (HU + 3) usporiadateľov
Stretnutia mládeže 2 (HU + 1) usporiadatelia
c) Umožniť zdarma vstup do areálu ihriska družstvu hostí v počte 23 osôb. V
prípade, že MFS predchádza predzápas mládeže, umožní zdarma vstup aj
družstvu mládeže v počte 23 osôb
d) Prevziať MV rozhodcov, DZ, príp. funkcionárov ObFZ pred MFS
podpisom HU na formulári „Usporiadateľská služba“, odovzdať ich po
MFS a zabezpečiť ich ochranu. Za prípadné poškodenie MV zodpovedá
usporiadajúci FK
e) Zabezpečiť prítomnosť zdravotnej služby prostredníctvom lekára, resp.
zdravotníka, ktorý potvrdí svoju účasť na stretnutí podpisom na tlačive
usporiadateľská služba
f) Pred začiatkom MFS zabezpečiť lopty rovnakej značky: 4 lopty (6. liga MO
LC dospelí), 3 lopty (7. Liga MO LC dospelí), ostatné súťaže 2 lopty
v zmysle PF, ktoré odsúhlasí R
g) 20 min. pred stretnutím je klub povinný mať nahodené nominácie hráčov
a funkcionárov na stretnutí v zápise o stretnutí. Hlavný rozhodca následne
za prítomnosti vedúcich družstiev uzatvorí jednotlivé nominácie v ISSF
systéme. Uzatvorením nominácií v ISSF systéme sa potvrdzuje, že všetci
hráči nastupujú oprávnene
h) 20 min. pred MFS doručiť R do šatne rozhodcov úplný a vytlačený zápis
o stretnutí minimálne v 3 výtlačkoch (AR1, AR2, DZ) ku kontrole RP a
identifikáciu hráčov nastupujúcich na stretnutie a predložiť DZ, resp. R
vyplnený menný zoznam usporiadateľov na formulári „Usporiadateľská
služba“ (vzor formulára je na www.obfzlc.sk sekcia „Tlačivá“), podpísaný
HU
i) 45 min. pred a po MFS vytvoriť materiálno-technické podmienky (funkčný
počítač, resp. notebook, s pripojením na internet, funkčná tlačiareň a
vhodná samostatná miestnosť) na vyplnenie elektronického zápisu
požadovanými údajmi klubovými ISSF manažérmi a zabezpečiť súčinnosť
pri dopĺňaní a uzatváraní elektronického zápisu R

j) V prípade porušenia uvedeným nariadení budú FK na návrh príslušnej
riadiacej komisie disciplinárne riešení podľa DP. Kapitáni družstiev v MFS
dospelých prídu do šatne pre rozhodcov pred MFS len v prípade žiadosti o
vykonanie konfrontácie podľa čl. 49 SP, ktorú vykonajú pred podpisom
zápisu o stretnutí.
k) V objektívnych prípadoch (technické problémy s vyhotovením
elektronického zápisu, atď.), je nutné, ako prvý vyplniť papierový zápis
(vzor formulára je na www.obfzlc.sk sekcia „Tlačivá“) a 20 min. pred MFS
predložiť R úplný a správne vyplnený papierový zápis s číslami RP hráčov,
spolu s 5 kópiami (po jednej kópii pre družstvo domácich, družstvo hostí,
AR 1, AR 2 a DZ).
l) Vprípadoch nedostavenia sa delegovaného rozhodcu na MFS je
povinnosťou usporiadajúceho FK túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť
sekretárovi ObFZ resp. riadiacim komisiám z dôvodu umožnenia
vytvorenia elektronického zápisu v ISSF rozhodcom-laikom. Ďalej
postupuje usporiadajúci FK v zmysle tohto RS kap. VI/3/a.
 VD 20 min. pred MFS predložia R platné RP hráčov uvedených v zápise.
 VD 20 min. pred MFS predložia R dresy na kontrolu ich farebnej
rozlíšenosti. Družstvo hostí v MFS dospelých musí rešpektovať farbu
dresov družstva domácich a na MFS si povinne prinesie odlišnú
(kontrastnú) farbu dresov voči farbám dresov domácich uvedených v
Adresári futbalových klubov v RS. Brankári musia mať dres farby jasne sa
odlišujúcej od farby dresov hráčov oboch družstiev a rozhodcov.
 V MFS mládeže v prípade, ak sa dresy družstiev vzájomne nelíšia farbou,
zmenu dresov vykoná družstvo domácich. R s konečnou platnosťou
rozhoduje o farebnom rozlíšení dresov, trenírok a štulpní družstiev.
 V prípade, ak sa dresy družstiev v MFS dospelých vzájomne nelíšia farbou,
nakoľko družstvo hostí porušilo nariadenie uvedené v ods. 3, družstvo hostí
je povinné na pokyn R si dresy zmeniť. V prípade, ak družstvo hostí nemá k
dispozícii iné dresy, R v spolupráci s DZ: požiada družstvo domácich, aby
poskytlo družstvu hostí dresy odlišnej farby od dresov ich družstva, v
prípade, ak družstvo domácich požiadavke R nevyhovie, MFS sa
neuskutoční. R prostredníctvom K však musí vyčerpať všetky možnosti,
aby sa MFS odohralo. Družstvo hostí, ktoré zavinilo neuskutočnenie MFS
bude disciplinárne riešené podľa DP a riadiaca komisia stanoví nový termín
odohratia MFS. Družstvo domácich uplatní náhradu voči družstvu hostí
v rozsahu uvedenom v kapitole XXII.
 R a DZ v MFS dospelých v oznámení o nedostatkoch uvedú prípadné
nedostatky týkajúce sa farby dresov družstva hostí.

 V súťažiach mládeže rozhodca uzatvára v ISSF nominácie družstiev až po
vykonaní povinnej konfrontácie hráčov podľa čl. 49 SP.
 Za oprávnenosť osôb nachádzať sa v priebehu MFS na hráčskych lavičkách
okrem príslušného VD zodpovedá aj AR 1, príp R.
 V prípade neodohrania (nedostavenia sa družstva na MFS), resp.
nedohrania (klesnutie počtu hráčov družstva pod 7, resp. z iného dôvodu)
MFS, je FK príslušného družstva povinný do 48 hod. po MFS cestou
podania cez ISSF oznámiť príslušnej riadiacej komisii dôvody neodohrania,
resp. nedohrania MFS.
XIII. VYHOTOVOVANIE VIDEOZÁZNAMU ZO STRETNUTIA.
1. V MFS 6. Ligy MO LC je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie
nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho
času a s nasnímaným zvukom.
2. Záznam je vyhotovovaný z optimálneho miesta na úrovni stredovej čiary HP
videokamerou upevnenou na statíve, pričom nahrávanie musí byť zabezpečené
tak, aby nemohlo prísť k jeho prerušeniu výpadkom elektrického prúdu. Kamera
musí byť zabezpečená náhradným elektrickým zdrojom – batériou.
3. Videotechnik vyhotovuje videozáznam od momentu nástupu rozhodcov od
stredovej zástavky na HP pred začiatkom MFS a 2. polčasu. Po skončení 1.
polčasu a MFS videotechnik sníma odchod rozhodcov z HP a následne aj mimo
HP až do priestorov, ktoré sú z miesta vyhotovenia videozáznamu videokamerou
dosiahnuteľné.
4. V prípade, ak má videotechnik akékoľvek problémy pri vyhotovovaní
videozáznamu, ktoré môžu zapríčiniť nesplnenie podmienok stanovených RS,
oznámi túto skutočnosť ihneď HU. HU o tom v polčase, resp. najneskôr po
skončení MFS upovedomí DZ, ktorý túto skutočnosť uvedie v správe DZ.
Dodatočné ospravedlnenie kvality videozáznamu bez splnenia uvedenej
povinnosti počas, resp. po MFS nebude akceptované.
5. V prípade, že DZ z vlastného rozhodnutia si chce pozrieť videozáznam
dôležitej situácie v MFS, požiada o to HU. HU zabezpečí, ak má na to FK
vytvorené vhodné podmienky, že DZ bude môcť posúdiť situáciu bez
prítomnosti iných osôb, pred vyhodnotením výkonu rozhodcov a priebehu MFS.
DZ je povinný vymedziť časový úsek videozáznamu o vzhliadnutie ktorého má
záujem. DZ sledovanie a dôvod sledovania videozáznamu uvedie v správe DZ.
6. Vzhľadom ku skutočnosti, že videozáznam k svojej činnosti využívajú
odborné komisie a iné orgány ObFZ, FK sú povinné videozáznam zo stretnutí
doručiť do 48 hodín po ukončení MFS na sekretariát ObFZ na DVD nosiči vo
formáte MPEG 2.

7. Pri porušení vyššie uvedených nariadení môžu komisie, resp. iné orgány
ObFZ navrhnúť DK disciplinárne riešenie družstva dospelých FK pokutou do
výšky 350 €, ktorá bude uhradená následne prostredníctvom MZF.
8. Oprávnenie vyhotoviť videozáznam má aj FK družstva hostí, pričom o
vyhotovovaní videozáznamu pred MFS VD hostí oboznámi HU a R, resp. DZ. V
takom prípade je usporiadajúci FK povinný vytvoriť potrebné podmienky
(vhodné miesto, prívod elektrického prúdu a pod.) pre osobu vyhotovujúcu
videozáznam a zabezpečiť jej bezpečnosť.
9. ObFZ odporúča FK, aby vo vlastnom záujme pre potreby napr. riešenia
prípadných námietok, sťažností, disciplinárneho konania a pod. vyhotovovali
videozáznamy aj zo stretnutí 7. Ligy MO LC a stretnutí mládeže.
XIV. TRÉNERI
1) Kvalifikácia trénera: v súťažiach dospelých – trénerska licencia C - Grassroots
príp. licencia UEFA B, resp. C
2) Výnimky z kvalifikácie trénera je možné udeľovať len osobám, ktoré
navštevujú školenie trénerov požadovanej kvalifikácie.
3) FK si vyžiada predloženie platného trénerského preukazu, resp. licencie
trénera pred uzavretím zmluvy, resp. dohody s trénerom.
4) Na hráčskej lavičke môže tréner viesť družstvo počas MFS len s platným
trénerským preukazom, resp. licenciou trénera požadovanej kvalifikácie.
XV. DISCIPLINÁRNE POVINNOSTI
1) Ustanovenia tejto kapitoly sú rozpracovaním ustanovení DP s nadväznosťou
na čl. 2 ods. 2 DP a čl. 2 písm. q) Stanov Slovenského futbalového zväzu.
2) DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na časové obdobie možno
hráčovi uložiť najviac na dobu stanovenú v DP. Hráč počas jeho trvania nesmie
nastúpiť v žiadnom súťažnom stretnutí.
3) DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na počet súťažných stretnutí
možno hráčovi uložiť najviac na počet súťažných stretnutí stanovených v DP,
okrem výnimiek uvedených v druhej a tretej odrážke ods. 33. Nepodmienečné
DO na počet súťažných stretnutí bude v Úradnej správe uvádzané v skrátenej
forme s počtom stretnutí a skratkou SN a podmienečné DO na počet súťažných
stretnutí s počtom stretnutí a skratkou SP.
4) Ak hráč môže nastúpiť za viac družstiev jedného FK, nesmie počas DO na
počet súťažných stretnutí nastúpiť za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo DO
uložené a to dovtedy, pokým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach,
v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže za príslušné družstvo nastúpiť.

5) Ak DO na počet súťažných stretnutí nemôže byť vykonané v súťaži, v
ktorej bolo uložené (napr. prestup, hosťovanie), hráč ho vykoná v súťaži, v ktorej
hrá družstvo, za ktoré je oprávnený nastúpiť.
6) Ak bol hráč vylúčený, alebo bol DZ uvedený, že mal byť vylúčený, ak sa
dopustil previnenia, za ktoré R vylučuje pred MFS alebo po MFS do podpísania
zápisu K, keď táto skutočnosť je uvedená v Oznámení o nedostatkoch a K bol s
tým oboznámený, má okamžite po MFS pozastavený výkon športovej činnosti až
do prijatia rozhodnutia DK.
7) Podľa DP sa prerokováva aj previnenie hráča, ktorý na MFS nenastúpil, ale
je uvedený v zápise, na súpiske, resp. zozname družstva FK a dopustil sa
previnenia počas MFS tohto družstva, po ňom alebo v priamej súvislosti s ním.
8) Výkon disciplinárnych opatrení sa riadi článkami 17 a 76 DP SFZ.
9) Za funkcionára FK sa považujú osoby, ktoré podľa predpisov majú právo
vykonávať funkciu v ohraničenom priestore HP (člen usporiadateľskej služby,
člen realizačného tímu a pod.), R, DZ, člen orgánu ObFZ alebo orgánu FK, ako aj
osoby zodpovedné za technické, zdravotnícke a administratívne záležitosti v
rámci SFZ, SsFZ, ObFZ alebo vo FK.
10) Ak bol člen realizačného tímu vykázaný R počas MFS z hráčskej lavičky do
hľadiska, má okamžite po MFS pozastavený výkon funkcie počas MFS až do
prijatia rozhodnutia DK. Toto platí aj pri závažných previneniach pred MFS,
alebo po MFS do podpísania zápisu K, táto skutočnosť je uvedená v Oznámení a
K bol s tým oboznámený. DO pozastavenie výkonu funkcie bude uvádzané bez
stanovenia, ktorých konkrétnych funkcií sa DO týka – vo všetkých prípadoch
uloženia tohto DO sa DO týka pozastavenia výkonu akejkoľvek funkcie
a športovej činnosti v MFS všetkých kategórií.
11) Podľa DP sa prerokováva aj previnenie funkcionára, ktorého sa dopustil
mimo MFS vlastného družstva FK, pokiaľ sa previnenia dopustil v súvislosti so
súťažou organizovanou ObFZ.
12) Ak bolo R, resp. DZ uložené DO pozastavenie výkonu funkcie, nesmie
vykonávať funkciu v MFS ani v rámci ObFZ, pokiaľ nebude DO vykonané v
rámci SsFZ. Zároveň nesmie vykonávať ani žiadnu funkciu vo FK počas MFS.
13) Pri DO, u ktorého v DP je uvedené pozastavenie výkonu športovej činnosti
alebo pozastavenie výkonu funkcie na časové obdobie 1 až 4 týždne, môže DK
uplatniť aj DO na 1 až 4 súťažné stretnutia a pri DO na časové obdobie 1 a 2
mesiace na 4 a 8 súťažných stretnutí.
14) DO pozastavenie výkonu športovej činnosti a pozastavenie výkonu funkcie
na časové obdobie, ktoré nie je dlhšie ako 6 mesiacov, DK počas súťažnej
prestávky preruší.
15) Previnilec má právo zúčastniť sa na zasadnutí DK, resp. sa môže písomne
vyjadriť ku svojmu previneniu.

16) Previnilec je povinný písomne sa vyjadriť ku svojmu previneniu v prípade,
keď je v systéme ISSF podaná námietka proti popisu priestupku, za ktorý bol
hráč vylúčený, resp. v prípade, keď o to DK previnilca požiada.
17) V prípade, ak sa previnilec vyjadrí ku svojmu previneniu podľa ods. 15
(právo), resp. 16 (povinnosť), písomné vyjadrenie musí obsahovať: vyjadrenie k
svojmu previneniu, vlastnoručný podpis previnilca, resp. v prípade elektronickej
formy vyjadrenia uvedenie mena a skratky v. r.
18) FK môže DK zaslať svoje stanovisko k previneniu a návrh DO, avšak nie je
to podmienkou pri prerokovávaní previnenia.
19) Uložené pokuty a poplatky za prerokovanie previnení podľa kap. XV. RS
budú uhrádzané následne prostredníctvom MZF s výnimkou poplatkov uložených
za DO R a DZ, ktoré R a DZ uhradia do 15 dní od ich zverejnenia v US.
20) Napomenutie hráča sa eviduje a postihuje osobitne v každom družstve
dospelých a dorastu, v ktorom hráč nastupuje v jednom ročníku. Pri prestupe,
resp. hosťovaní hráča v priebehu ročníka do iného družstva FK tej istej úrovne
súťaže sa dovtedy udelený počet ŽK prenáša.
21) FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŽK podľa zápisov a sledovať
evidenciu ŽK prostredníctvom uzatvorených elektronických zápisov v ISSF,
pričom zodpovedajú za to, že hráč nenastúpi na najbližšie MFS po každom
piatom, deviatom a dvanástom napomenutí, nakoľko hráč má po udelení
uvedeného počtu ŽK okamžite po MFS pozastavený výkon športovej činnosti na
1 MFS.
22) Po DO za piatu, deviatu a dvanástu ŽK nesmie hráč nastúpiť na žiadne
MFS družstva FK v súťaži, v ktorej bol hráčovi udelený uvedený počet ŽK,
pokým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč
oprávnený štartovať, môže za príslušné družstvo nastúpiť.
23) Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží vedie v súťažiach dospelých
a dorastu ŠTK a KM prostredníctvom uzatvorených elektronických zápisov v
ISSF. ŠTK a KM v prípade udelenia piatej, deviatej a dvanástej ŽK hráčovi, na
najbližšom zasadnutí komisie po MFS predloží zoznam týchto hráčov DK na
riešenie.
24) V prípade nezrovnalosti v evidencii ŽK je potrebné, aby sa funkcionári FK
obracali o informáciu na ŠTK a KM.
25) ŠTK a KM sledujú neoprávnené štarty hráčov podľa čl. 52 SP v čase
pozastavenia výkonu športovej činnosti hráčov po piatej, deviatej a dvanástej ŽK.
26) DK sleduje neoprávnené štarty hráčov podľa čl. 52 SP v čase pozastavenia
výkonu športovej činnosti hráčov po ČK, resp. DO za iné previnenia.
27) V prípade, ak MFS bolo neodohrané, resp. predčasne skončené bez viny
obidvoch družstiev, pričom sa MFS bude opakovať v novom termíne, DO na
počet súťažných stretnutí (aj DO za príslušný počet ŽK) v takomto MFS nebol

vykonaný. Keď bolo MFS neodohrané, resp. predčasne skončené z viny
niektorého družstva, pričom bolo následne kontumované, DO na počet súťažných
stretnutí (aj DO za príslušný počet ŽK) v takomto MFS bol vykonaný.
28) Ak bol hráč v MFS za previnenie napomenutý ŽK a za druhý priestupok
napomenutý ŽK a následne vylúčený (ČK po napomenutí druhou ŽK), v tomto
MFS sa neeviduje žiadna ŽK u tohto hráča.
29) V prípade, ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2016/2017 bola
udelená ŽK, ktorá je v poradí piata, deviata, resp. dvanásta, hráč môže na základe
písomnej žiadosti zaslanej DK do 14 dní od oznámenia DO, požiadať o uloženie
pokuty. V takomto prípade DK uloží hráčovi pokutu 35,- € v 6. lige MO LC
dospelých, resp. 20,- € v 7. lige MO LC dospelých a 5. lige U19 dorastu a zastaví
účinnosť DO na 1 MFS za príslušný počet ŽK.
30) DK rieši napomenutých hráčov podľa DP v súťažiach dospelých a dorastu.
V súťažiach kategórie žiakov sa od evidovania a riešenia napomenutých hráčov
upúšťa.
31) Previnenia hráčov (okrem piatej, deviatej a dvanástej ŽK) „B“ družstva FK,
ktorého „A“ družstvo štartuje v súťaži v rámci SsFZ, v MFS v rámci ObFZ LC
budú riešené DK SsFZ, pokiaľ sa hráč nachádza na súpiske „A“ družstva (bez
ohľadu na to, koľko hráčov FK na súpisku družstva uviedol).
32) DO za vylúčenie po napomenutí druhou ŽK - hráč družstva dospelých – 1
SN, - hráč družstva mládeže – 2 SN, - prípadné iné riešenia – z dôvodu
prerokovania námietky, resp. sťažnosti voči popisu priestupku vylúčeného hráča.
33) DK podľa čl. 38 DP upustí od uloženia DO hráčovi, ktorý podľa správy DZ
mal byť v MFS vylúčený, pričom R hráča nevylúčil, ak sa jedná o previnenie ČK
po napomenutí druhou ŽK, podľa čl. 45 ods. 2 písm. a) DP, pokiaľ previnením
nie je kopnutie a udretie súpera a podľa čl. 46 ods. 1 písm. a) DP.
34) Disciplinárne previnenia R a DZ DK rieši podľa čl. 63 DP, po konzultácii s
KR.
35) Postup riešenia porušenia futbalových noriem FK a jednotlivcami
komisiami.
a) Pri zistení porušenia predpisov v prípadoch, keď nie je zaistená
preukázateľnosť previnenia, komisie si vyžiadajú písomné vyjadrenie k
previneniu, prípadne pri závažnom previnení predvolajú zástupcov FK,
resp. jednotlivcov na zasadnutie komisie.
b) Komisie následne predložia DK písomne špecifikáciu previnenia FK, resp.
jednotlivca na riešenie, ak rozhodnú, že FK, resp. jednotlivec má byť
disciplinárne riešený.
c) DK rozhodne o DO za previnenie FK, resp. jednotlivca.
36) Nedostavenie sa družstva na MFS, resp. predčasné skončenie MFS v
prípade, ak klesne počet hráčov družstva pod 7

a) Tri kontumačné prehry družstva za nedostavenie sa na MFS v priebehu
ročníka bude riadiaca komisia riešiť podľa čl. 12 SP a čl. 30 DP vylúčením
príslušného družstva zo súťaže.
b) Pri nedostavení sa družstva na MFS, resp. predčasnom skončení MFS a v
prípade, ak klesne počet hráčov družstva pod 7, riadiace komisie sú
oprávnené predložiť DK návrh na disciplinárne riešenie príslušných
družstiev FK DO pokuta.
37) Predkladanie návrhov na disciplinárne riešenie komisiami:
a) Riadiace komisie – striedanie hráča, ktorý nebol uvedený pred MFS v
zápise ako náhradník; štart hráča v MFS počas jeho PN; neoprávnený štart
hráča zo súpisky „A“ družstva za „B“ družstvo; nevykonanie konfrontácie
hráča R podľa čl.49 SP; nepredloženie súpisky v stanovenom termíne;
nezabezpečenie zdravotnej služby na MFS; porušenie kap. XII RS
týkajúcej sa farby dresov v MFS dospelých; nedostatky pri vyhotovovaní
elektronického zápisu, atď.
b) KR – výsledok prerokovania námietky podľa
ods. RS, výsledok
prerokovania sťažnosti podľa kap., disciplinárne previnenia R a DZ, atď.,
c) TMK – disciplinárne previnenia trénerov, atď.
d) HK – neuhradenie medzioddielových pohľadávok, pokút a poplatkov R a
DZ, atď.
e) Sekretariát – neuhradenie MZF, atď.
38) DK svoje rozhodnutia zverejňuje v Úradnej správe, pričom pri: DO podľa
čl. 11, 12, 16 a 17 DP týkajúcich sa jednotlivcov uvádza meno a priezvisko
previnilca; číslo RP, resp. funkcia previnilca; klubvovú príslušnosť; DO v
tvare počet súťažných stretnutí so skratkou SN, resp. SP a s dátumom
účinnosti, resp. údaj o časovom období, prípadne údaj o pokute, resp.
pokarhaní; porušený článok DP; popis disciplinárneho previnenia, DO
týkajúcich sa kolektívov uvádza označenie FK a príslušného družstva; DO;
porušený článok DP; stručný popis disciplinárneho previnenia.
39) 50 % z pokút uložených za porušenia ustanovení čl. 57 a 58 DP odvedie
sekretariát SsFZ podľa zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových
podujatí do konca nasledujúceho mesiaca po uhradení pokút na prevádzkový
transperentný účet SFZ číslo 5052469313/0900,
IBAN SK 1909000000005052469313.

XVI. ROZHODCOVIA A DELEGÁTI ZVÄZU

a) Rozhodcom stretnutia sa považuje osoba ktorá spĺňa podmienky podľa čl. 73
SP. Rozhodca sa riadi povinnosťami ktoré ustanovuje čl. 74 SP, RS a iné normy
a usmernenia vydané zväzom.
b) Delegátom zväzu sa rozumie delegát stretnutia a pozorovateľ rozhodcov, ktorý
v súťažiach ObFZ vykonáva jedna osoba ktorá spĺňa čl. 77 bod 1 SP. Delegát sa
riadi povinnosťami ktoré ustanovuje čl. 77 SP, RS a iné normy a usmernenia
vydané zväzom.
c) Rozhodca je povinný telefonicky sa spojiť najmenej 5 hodín pred začiatkom
stretnutia s AR a DZ, dohodne sa s nimi na prípadných zmenách v MFS a na
výstroji R a AR. R môže mať dres inej farby ako AR, pričom však AR musia mať
dres rovnakej farby a značky.
d) Rozhodcov a DZ deleguje KR ObFZ prostredníctvom delegačných listov a
spravodajov uverejnených na oficiálnej internetovej stránke www.obfzlc.sk.
Delegačný list na súťažné kolo bude zverejnený vždy vo štvrtok príslušného
týždňa, v ktorom sa súťažné kolo odohrá.
e) KR ObFZ dáva možnosť FK sa vzájomne dohodnúť na rozhodcoch a DZ
jednotlivých stretnutí. Uvedená dohoda v písomnej forme musí obsahovať podpis
dvoch funkcionárov každého FK, pečiatku a táto dohoda musí byť doručená na
KR ObFZ najmenej 15 dní pred uvedeným stretnutím.
f) FK má právo požiadať KR o nedelegovanie (vetovania) R a DZ na MFS ich
družstiev. FK žiadosť o nedelegovanie zašle písomne v termíne najneskôr do 10
dní pred jesennou resp. jarnou časťou súťažného ročníka. V prípade
nepredloženia žiadosti o nedelegovanie, nie je možné bez udania závažných
dôvodov (napr. opodstatnená žiadosť), žiadať o nedelegovanie, resp.
o predelegovanie R a DZ.
g) Každý klub hrajúci v 6.lige MO LC a 7. Lige MO LC dospelých zloží pred
začiatkom súťažného ročníka ObFZ kauciu 60 EUR v 6. lige a 40 eur v 7. lige za
rozhodcov. Kaucia bude použitá ako náklad na vyhľadávanie, školenia, prípravu
a vybavenie nových rozhodcov KR ObFZ.
Ak klub získa pre ObFZ jedného nového R, ktorý bude rozhodovať minimálne 2
roky v súťažiach ObFZ, nebude musieť nasledujúce dva roky kauciu platiť.
V takomto prípade sa urobí záznam o tom, ktorý klub rozhodcu získal a bude
archivovaný v materiáloch KR.
h) Po skončení súťažného ročníka sa nominačné listiny rozhodcov a delegátov
rozpúšťajú. Návrh nových nominačných listín na nasledujúci súťažný ročník
predkladá KR a schvaľuje VV.
i)
Rozhodcovia a delegáti sú povinní dostaviť sa na MFS 45 minút a na
mládežnícke stretnutia 30 minút pred jeho úradným začiatkom.
j)
V prípade, že rozhodca MFS bude nastavovať hrací čas prvého alebo
druhého polčasu, oboznámi o tom hlavného usporiadateľa stretnutia resp.

povereného člena usporiadateľskej služby priamo alebo prostredníctvom AR.
Riadne striedanie hráčov sa nezapočítava do premárneného hracieho času.
k) R a AR sú povinní:
1. pred stretnutím skontrolovať platnosť RP a zhodu RP so zápisom o
stretnutí, pričom zodpovednosť za kontrolu zápisu o stretnutí nesie AR 1 za
domáci oddiel, AR 2 za hosťujúci oddiel a spoluzodpovednosť rozhodcu za
správnosť kontroly zostáva podľa pravidiel futbalu. V I. a II. triede
dospelých je R povinný skontrolovať a uzavrieť nomináciu hráčov na
stretnutie v ISSF systéme,
2. v prípade prítomnosti len 2 rozhodcov na MFS, za kontrolu zápisu
o stretnutí nesú zodpovednosť nasledovne R u družstva domácich a AR1
u družstva hostí,
3. pred začiatkom stretnutia, pri nástupe skontrolovať čísla dresov všetkých
hráčov uvedených v zápise o stretnutí nastupujúcich v základnej zostave,
ako aj zhodu čísla s menom a priezviskom uvedeným v zápise o stretnutí.
4. v prípade ak R a AR pri kontrole zistí, že v zápise je uvedený hráč, ktorého
RP nie je platný, oznámi to R, ktorý tohto hráča v ISSF vymaže a následne
uzatvorí nomináciu družstva. Následne hráča nepripustí ku hre, popíše túto
skutočnosť v Oznámení o nedostatkoch a nechá tento záznam pred MFS
podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD). RP R predloží
s oznámením a zápisom na riadiacu komisiu.
5. v prípade námietky K proti štartu hráča R námietku popíše v oznámení
o nedostatkoch a dá podpísať príslušnému K u mládeže aj vedúcemu
družstva, následne dôsledne vykoná kontrolu totožnosti tohoto hráča
(fyzicky, ISSF, www.futbalnet.sk, fotografia hráča a pod.) a výsledok
kontroly popíše v oznámení o nedostatkoch.
6. R sú povinní po stretnutiach všetkých vekových kategórií uzatvoriť ISSF
zápis ihneď po ukončení MFS, najneskôr do nedele 20.00 hod., príslušného
kola. V prípade vytvorenia papierového zápisu je R povinný zápis nahodiť a
uzatvoriť v ISSF najneskôr do nedele 22:00 hod. a originál papierový zápis
doručiť na ObFZ najneskôr do utorka 12:00 hod.
7. R v prípadoch ktoré sa uvádzaju v tlačive Oznámenie o nedostatkoch
a v prípade zníženia hodnotenia výkonu R delegátom zväzu pod 7,9 oznámi
predsedovi KR na MT 0915836600 najneskôr 2 hod., po MFS informácie
k daným skutočnostiam.
8. Ospravedlniť svoju neúčasť najneskôr do stredy do 16:00 hod. príslušného
týždňa emailom na kr@obfzlc.sk.
l) R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine ObFZ nemôžu byť aktívnymi hráčmi
v súťažiach ObFZ. V prípade porušenia uvedeného ustanovenia nebudú
delegovaní v súťaži v ktorej nastúpili.

m) Všetci rozhodcovia a DZ sa musia okrem Pravidiel futbalu a SP riadiť
„Záväznými pokynmi pre rozhodcov, delegátov zväzu a členov FK v rámci ObFZ
Lučenec“, ktoré sú súčasťou tohto rozpisu.
n) DZ na požiadanie zástupcov médií informuje o údajoch z MFS – výsledok,
polčas, strelci gólov, osobné tresty.
o) DZ sú povinní po MFS vyplniť a uzatvoriť správu DS a správu DPR cez
ISSF najneskôr do utorka 12:00 hod., v prípade dohrávok do 18 hod. nasledujúci
pracovný deň po odohratí MFS.
p) Za nedodržanie príslušných nariadení KR týkajúcich sa bodu 12 tohto RS
budú voči R a DZ vyvodené príslušné opatrenia (pokarhanie, pokuta podľa
interných zásad KR, návrh na disciplinárne potrestanie, návrh na vyradenie
z nominačnej listiny).
q) R a DZ sú povinný si na MFS nosiť tlačivo Oznámenie o nedostatkoch
v ktorom sa uvádzajú skutočnosti na základe RS a čl. XVII RS 2016/2017.
XVII. POKYNY PRE ROZHODCOV, DELEGÁTOV ZVÄZU A ČLENOV
FUTBALOVÝCH KLUBOV
1. HNS sa a iné závažné priestupky členov družstva (v čase podľa písm. a) a
e)) a hráčov (v čase podľa písm. b), c) a d)), za ktoré R hráča vylučuje
podľa Pravidla 12. PF (aj násilie spáchané na R a AR považované za HNS)
a) V čase po príchode R do areálu ihriska do okamihu kedy pred MFS K podpíše zápis
- DZ (vždy v MFS dospelých ) resp. R (vždy v ostatných MFS) popíše priestupok v
Oznámení o nedostatkoch ( ďalej len ON) (identifikácia člena družstva, popis priestupku)
a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD),
- previnilec sa môže zúčastniť MFS ako hráč.
b) Od okamihu, kedy pred MFS K podpíše zápis do vstupu R na HP pred MFS
- R hráča nepripustí ku hre, za tohto hráča môže nastúpiť iný hráč z náhradníkov
uvedených v zápise,
- R previnivšieho sa náhradníka nepripustí ku hre,
DZ resp. R popíše priestupok v ON (identifikácia hráča, popis priestupku) a nechá tento
záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD).
c) Od vstupu R na HP pred MFS do opustenia HP R po MFS
- R postupuje v súlade s právomocami, ktoré má dané PF a popíše priestupok na prednej
strane zápisu v rubrike „osobné tresty“,
- v prípade, ak sa hráč po udelení ČK správa nešportovo, resp. HNS, DZ resp. R popíše
priestupok po udelení ČK v ON (identifikácia hráča, popis priestupku) a nechá tento
záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD).
d) Od opustenia HP R po MFS do podpísania zápisu K
- DZ resp. R popíše priestupok v ON (identifikácia hráča, popis priestupku) a nechá tento
záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD).

e) V čase od podpísania zápisu K do okamihu opustenia areálu ihriska R (prípadne aj
mimo areálu ihriska v priamej súvislosti s MFS)
- DZ resp. R popíše priestupok v ON (identifikácia člena družstva, popis priestupku).

2. HNS a iné závažné priestupky funkcionárov FK definovaných v kap. XV
ods. 9. RS (aj násilie spáchané na R a AR považované za HNS)
a) V čase podľa bodu 1 písm. a)
- DZ resp. R popíše priestupok v ON (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku)
a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD),
- funkcionár počas MFS môže vykonávať funkciu v ohraničenom priestore HP.
b) V čase podľa bodu 1 písm. b), c) (okrem členov realizačného tímu) a písm. d)
- DZ resp. R popíše priestupok v ON (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku)
a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD),
- funkcionár počas MFS nemôže vykonávať funkciu v ohraničenom priestore HP.
c) V čase podľa bodu 1 písm. e)
- DZ resp. R popíše priestupok v ON (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku).
d) V čase podľa bodu 1 písm. c) u členov realizačného tímu družstva – tréner, asistent
trénera, VD, lekár, masér
- R vykáže previnivšieho sa člena realizačného tímu z hráčskej lavičky (bez použitia ČK) a
to prostredníctvom K príslušného družstva (tomu oznámi HNS a iný závažný priestupok)
a HU,
- previnilec musí ihneď opustiť hráčsku lavičku a odísť do hľadiska,
- keď sa previnilec zdráha opustiť hráčsku lavičku ihneď, R stanoví krátky primeraný čas
(1 – 2 min.) na to, aby ju opustil. Ak sa tak nestane, R upozorní K príslušného družstva,
že má právo predčasne skončiť MFS. Musí však vyčerpať všetky možnosti, aby sa v
MFS pokračovalo,
- DZ resp. R popíše priestupok v ON (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku)
a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD).

3. Násilie spáchané na R a AR členmi družstva, hráčmi, funkcionármi FK a
divákmi považované podľa PF (Pravidla 5) za inzultáciu
a) V čase podľa bodu 1 písm. a) a b)
- DZ resp. R popíše priestupok v ON (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku)
a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD) a HU,
- R MFS nezačne a MFS sa neuskutoční.
b) V čase podľa bodu 1 písm. c)
- R predčasne skončí MFS,
- DZ resp. R popíše priestupok v ON (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku)
a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD) a HU.
c) V čase podľa bodu 1 písm. d)
- DZ resp. R popíše priestupok v ON (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku)
a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD) a HU.
d) V čase podľa bodu 1 písm. e)

- DZ resp. R popíše priestupok v ON (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku).
e) v prípade previnenia diváka podľa písm. a) – c) v zázname bude uvedená identifikácia
previnilca, popis priestupku a z ktorého družstva sa divák dopustil inzultácie a podpis HU.

4. V prípade násilia spáchaného na R, resp. AR, ktoré je považované za HNS, R
pri popise priestupku uvedie aj formuláciu, že na R, resp. AR bolo spáchané
HNS.
5. V prípade násilia spáchaného na R, resp. AR, ktoré je považované za
inzultáciu, R pri popise priestupku uvedie aj formuláciu, že na R, resp. AR bola
spáchaná inzultácia podľa Pravidla 5. PF.
6. V prípade násilia spáchaného na R, resp. AR, ktoré je považované za HNS,
resp. inzultáciu a v prípade napadnutia DZ sú okrem R (v zápise) a DZ (v správe
DZ) aj AR povinní samostatne podrobne sa písomne vyjadriť na najbližšie
zasadnutie DK.
7. Závažné priestupky hráčov v MFS za chrbtom R
- ak zistí DZ, že hráč za chrbtom R porušil PF tak, že mal byť vylúčený a R tak neurobil,
DZ popíše priestupok hráča v ON (identifikácia hráča, popis priestupku) a nechá tento
záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže a VD).

8. HNS divákov (aj násilie spáchané na R a AR považované za HNS previnilca)
-dôvod zníženia hodnotenia na HNS uvedie DZ resp. R v ON, pričom v zázname musí
byť uvedená identifikácia previnilca, popis priestupku a z ktorého družstva sa divák
dopustil HNS a nechá záznam podpísať HU v prípade H divákov aj vedúcim H

9. Podpisovanie zápisu na prednej strane zápisu K (u mládeže aj VD)
- K (u mládeže aj VD) je povinný podpísať po MFS zápis o stretnutí, pričom prípadnú
námietku môže klub vzniesť výhradne v ISSF podľa RS čl.XX. V prípade odmietnutia
podpísania zápisu K (u mládeže aj VD) R udalosť popíše na zadnej strane zápisu s
dôvodom odmietnutia podpísania zápisu a uvedie záznam o prevzatí RP K (u mládeže aj
VD).
- V prípade odmietnutia podpísania tohto záznamu K (u mládeže aj VD) R nepovolí
prevziať RP, ktoré spolu so zápisom zašle riadiacej komisii.

10. Podpisovanie záznamu v ON
- K príslušného družstva (u mládeže aj VD) a HU je povinný v určených prípadoch v ON
podpísať záznam uvedený podľa ods. 1 – 3 a 8. Prípadný nesúhlas K, VD a HU so
znením záznamu DZ resp. R uvedie so zdôvodnením v ON, spolu s podpisom osoby
vyjadrujúcej nesúhlas so záznamom.

11. Nevyžadovanie si podpisu K príslušného družstva (u mládeže aj VD) a HU v
ON, je možné len vo výnimočných prípadoch, keď je ohrozená bezpečnosť R,
AR a DZ. Uvedenú skutočnosť, s popisom spôsobu ohrozenia bezpečnosti, je
bezpodmienečne nutné uviesť pri zázname priestupku v ON.

12. Ak bol člen družstva, hráč a funkcionár FK za HNS, iné závažné priestupky,
inzultáciu rozhodcu uvedený podľa ods. 1 písm. a) – d), 2 písm. a), b), d), 3 písm.
a) – c) a 7 R v ON a K príslušného družstva (u mládeže aj VD) bol o tom
informovaný, má previnilec okamžite po MFS pozastavený výkon športovej
činnosti, resp. pozastavený výkon funkcie až do prijatia rozhodnutia DK.
13. Uvádzanie ŽK a ČK R v rubrike „osobné tresty“ papierového zápisu v
prípade technických problémov s vyhotovením elektronického zápisu
- popis vylúčenia hráča – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP a popis
priestupku,
- popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko,
číslo RP (ČK po 2.ŽK), čiže bez uvedenia priestupkov, za ktoré hráč bol napomenutý,
- popis napomenutia hráča – minúta, ŽK, číslo, meno a priezvisko,

14. Uvádzanie popisov priestupkov vylúčených hráčov v elektronickom zápise a
v papierovom zápise podľa ods. 13
- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová
hra, vzájomné napadnutie, urážka, zmarenie gólovej príležitosti a pod.),
- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla 12 PF (sotenie, udretie, kopnutie,
podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo
súboja o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,
- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,
- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku
vedome ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

15. DZ
- dohliadajú na správnosť postupov R stanovených v tejto kapitole,
- v správe DZ uvádzajú okrem povinných údajov v textovej časti D – F len zistené
nedostatky a vyhodnotenie úloh daných DZ KR, resp. inými komisiami,
- v správe DZ v časti „Podnet PR“ uvádzajú svoj prípadný nesúhlas s popisom priestupku
vylúčeného hráča,
- v správe DZ v časti „Podnet PR“ uvádzajú prípady, keď R vylúčil hráča po napomenutí
druhou ŽK, pričom niektorú z týchto ŽK udelil nesprávne,
- v správe DZ v časti „Podnet PR“ uvádzajú prípady, keď R mal hráčovi udeliť ČK a tak
neurobil, resp. prípady, keď R hráčovi udelil ČK, pričom tak urobiť nemal.

16. Pri riešení identifikácie (meno, priezvisko a funkcia) členov družstva,
funkcionárov FK a divákov DZ, resp. R spolupracuje s HU. DZ, resp. R v
prípadoch previnení funkcionárov FK a divákov, inzultácií R, AR a napadnutia
DZ sú povinní archivovať formulár „Usporiadateľská služba“ najmenej 60 dní od
MFS a na požiadanie ho v stanovenom termíne predkladajú na ObFZ.
17. Po príchode K (u mládeže aj VD) do šatne pre rozhodcov k podpísaniu podľa
pokynov vyplneného zápisu, DZ resp. R do podpísania zápisu môže do ON
uviesť len previnenia, ktoré sa stali v uvedenom čase.

18. R zápisy na zadnej strane podpíše, ponechá si originál zápisu a odovzdá K po
jednej kópii zápisu.
19. Prípady nedovoleného dopisovania, resp. prepisovania originálu prednej,
resp. zadnej strany zápisu R a ON a porušenia nariadenia v ods. 17 budú riešené
podľa DP.
20. DZ resp. R zasielajú vyplnené naskenované Oznámenie o nedostatkoch na email zapis@obfzlc.sk, resp. v jednom papierovom výtlačku na DK poštou
doporučeným listom 1. triedy z MFS hraného v sobotu, resp. nedeľu najneskôr v
utorok do 12:00 hod. a v ostatných prípadoch do 48 hod. po MFS.
21. DZ resp. R upozornia DK na vyhotovenie Oznámenia o nedostatkoch v
správe DZ v časti „Podnet PR“ a v elektronickom zápise v časti „Záznam
rozhodcu“ poznámkou „Príloha: Oznámenie o nedostatkoch“.
22. V prípadoch udelenia ČK hráčovi, iného závažného previnenia a inzultácie
rozhodcu v turnajových stretnutiach R zašle vyplnený papierový zápis v jednom
výtlačku na ObFZ do 48 hod. po turnaji.
24. Porušovanie týchto pokynov R, DZ, funkcionármi FK a FK bude považované
podľa DP za disciplinárne previnenie.

XVIII. NÁLEŽITOSTI R A DZ
Odmeny rozhodcom, asistentom rozhodcov a delegátov v súťažiach riadených
ObFZ sú nasledovné:

dospelí

súťaž
6. liga MO
LC
7. liga MO
LC
U19 5. liga

mládež

dorast
predzápas
žiaci
(4.liga)
žiaci
(4.liga)
predzápas
žiaci
(5.liga)
žiaci
(5.liga)
predzápas
turnaj
prípravka

cestovné

stravné

poštovné

ošatné

spolu

R
AR
DZ
R
AR
DZ
R
AR
DZ
R
AR

17 €
17 €
17 €
15 €
15 €
15 €
10 €
10 €
-

4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
-

1€
1€
1€
1€
1€
1€
1€
-

8€
3€
3€
5€
2€
2€
3€
7€
5€
5€

30 €*
24 €*
25 €
25 €*
21 €*
22 €
18 €**
14 €**
6 €**
8 €**
5 €**

R

8€

4€

1€

3€

16 €**

R

-

-

1€

3€

7 €**

R

8€

4€

1€

-

14 €**

R

-

-

1€

4€

5 €**

R
R

8€
6€

4€

1€
1€

7€

20 €**
7 €**

* náležitosti R a AR sa krátia o -2 € u dospelých a -1€ u mládeže na organizačno materiálové zabezpečenie rozhodcov
** v prípade predzápasu sa náležitosti u R a AR nekrátia

Servisné poplatky za výkon činnosti v ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými
úhradami náhrad R a DZ sú stanovené nasledovne: dospelí (40 €/súťažný ročník),
mládež (20€/súťažný ročník).
V súťaži prípraviek znáša náklady na rozhodcov klub, ktorí je povinný sa riadiť
všeobecnými pokynmi pre delegovanie, zmenu miesta stretnutia a UHČ podľa
pokynov KM a KR.
Finančné náhrady rozhodcom, asistentom rozhodcov a delegáta v stretnutiach
riadených ObFZ obsahujú finančné ohodnotenie za výkon a náhrady za cestovné
a ostatné výdavky súvisiace s výkonom funkcie (stravné, ošatné, poštovné a
účasť na seminároch a testoch). Náležitosti budú vyplácané R, AR a DZ
sekretariátom ObFZ. Náhrady R, AR a DZ v súťažiach ObFZ vypláca sekretariát
ObFZ v termínoch do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

XIX. DOLEŽITÉ UPOZORNENIA
a) Pred a počas MFS je zakázané podávať alkoholické nápoje (okrem piva, ktoré
smie byť podávané len v pohároch z papiera alebo umelej hmoty).
b) Tie FK 6. ligy dospelých, ktorým dorastenecké alebo žiacke družstvá
nenastúpia na MFS spolu v troch prípadoch, bude mládežnícke družstvo
vylúčené zo súťaže a FK bude udelená finančná pokuta maximálne do výšky
350 Eur.
c) Bez zaplatenia súťažného vkladu ani jedno družstvo nemôže štartovať
v jednotlivých súťažiach.
d) Výkonný výbor si vymedzuje právo udeliť finančné pokuty FK, ktorých
zástupcovia sa bez ospravedlnenia nezúčastnia na aktívoch, schôdzach a iných
akciách poriadaných ObFZ. Taktiež finančne postihne FK za nedodržanie
termínov zo strany FK.
e) V súťažiach mládeže je konfrontácia povinná za účasti kapitánov a vedúcich
družstiev.
f) Konfrontácia môže byť vykonaná pred začiatkom stretnutia alebo cez polčas.
Námietky po stretnutí nebudú prerokované (platí pre všetky vekové kategórie)..
g) V prípade, že rozhodca stretnutia oznámi hlavnému usporiadateľovi stretnutia,
že bude nastavovať hrací čas niektorého z polčasov, tento neodkladne oboznámi
s touto skutočnosťou všetkých aktérov stretnutia a divákov pomocou tabuliek na
striedanie v priestore pri stredovej čiare medzi hráčskymi lavičkami.
h) Neúčasť družstva na stretnutí okrem športovo - technických dôsledkov
podlieha aj disciplinárnemu konaniu.
XX. NÁMIETKY A SŤAŽNOSTI
a) Námietku je možné podať na riadiaci zväz do 48 hodín po ukončení stretnutia,
ktorou je možné namietať, že v stretnutí došlo najmä k porušeniu rozpisu súťaže
a SP, proti výsledku stretnutia, priebehu stretnutia, náležitosti hracej plochy,
štartu niektorého súperovho hráča, striedaniu náhradníkov, popisu priestupkov
vylúčených hráčov),
b) Námietku je možné podať výhradne elektronicky cez podanie v ISSF na
riadiaci orgán súťaže. Riadiaci orgán súťaže je povinný o námietke rozhodnúť na
svojom najbliššom zasadnutí potom, ako bola námietka spĺňajúca náležitosti
podľa SP čl. 86 ods. 1 na riadiaci zväz doručená alebo doplnená, alebo
bezodkladne námietku postúpiť vecne príslušnému orgánu riadiaceho zväzu.
c) Námietku je oprávnený podať štatutárny orgán klubu, alebo iný ním
splnomocnený funkcionár klubu oprávnený konať za klub v ISSF.

d) Námietka podaná v ISSF je automaticky doručená v ISSF rozhodcovi
stretnutia, delegátovi zväzu a klubu súperovho družstva v stretnutí, ktorí sú
oprávnení vyjadriť sa k námietke elektronicky v ISSF do 48 hodín od podania
námietky. Ak sa klub alebo rozhodca k námietke nevyjadria v stanovenej lehote,
na neskoršie podané vyjadrenie sa neprihliada.
e) Námietku nie je možné podať proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho
rozhodnutiu v priebehu stretnutia. Proti výkonu rozhodcu a proti jeho
rozhodnutiu v priebehu stretnutia je možné podať sťažnosť na riadiaci zväz.
Podanie sťažnosti podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv na zmenu výsledku
dosiahnutého v stretnutí.
f) FK môže podať sťažnosť na delegované osoby v systéme ISSF cez podanie
najneskôr do 48 hod. od ukončenia stretnutia. Sťažnosť musí obsahovať:
- mená a priezviská zástupcov oprávnených FK zastupovať
- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti
- popis a minutáž konkrétnych udalostí ktoré sú predmetom sťažnosti
Poplatok za prerokovanie sťažnosti sa stanovuje na 15 € s tým ak je sťažnosť
posúdená ako opodstatnená prípadne čiastočne opodstatnená poplatok sa klubu
nezapočítava do MZF.
Sťažnosť na výkon R a AR, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti, bude
posudzovaná primárne komisiou na riešenie sťažností. V prípade, že FK nesplní
vyššie uvedené podmienky, sťažnosť nebude prerokovaná a bude zamietnutá.
XXI. ODVOLACIE KONANIE
Voči rozhodnutiam komisií ObFZ majú jednotlivci alebo kolektívy možnosť
podať odvolanie. V odvolacom konaní je potrebné postupovať v zmysle Stanov
SFZ čl. 59. V prvom stupni sa odvolanie alebo podnet podáva na orgán, ktorý
napádané rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda , t.j. DK, ŠTK, KM
atď. Pre podanie odvolania sú podrobnejšie postupy uvedené v Disciplinárnom
poriadku SFZ, tretia hlava čl. 80 až 84 a v Súťažnom poriadku SFZ, deviata
hlava čl. 86 až 89. Komisie odvolanie prerokujú len ak sú splnené podmienky
stanovené týmito predpismi. Poplatok za odvolanie bude zahrnutý do MZF o čom
je odvolávateľ upovedomený v rozhodnutí komisie. Ak komisia, ktorej
rozhodnutie sa napáda v stanovenom termíne odvolaniu nevyhovie, predseda
komisie prípad odstúpi Odvolacej komisii ObFZ. OK ObFZ podané odvolanie
preskúma na základe podkladov poskytnutých príslušnou komisiou a vlastného
šetrenia. OK ObFZ výsledok prerokovania odvolania a svoje rozhodnutie
zverejní v Úradnej správe. Proti rozhodnutiu OK ObFZ je možné podať
odvolanie na OK SFZ v zmysle Stanov SFZ.

XXII. HOSPODÁRSKE NÁLEŽITOSTI A POPLATKY
a) Všetky FK a ich družstvá hrajú MFS na vlastné náklady.
b) V ďalšom platia hospodárske zásady schválené VV ObFZ.
c) Usporiadajúci oddiel je povinný zabezpečiť občerstvenie pre hráčov
hosťujúceho FK ako aj pre rozhodcov a delegáta zväzu.
d) Na základe čl. 69 bod 2 SP je poškodený klub oprávnený žiadať od klubu
ktoré porušilo čl. 69 SP náklady maximálne do výšky 60€ (na základe
preukázateľných a odsúhlasených nákladov zo stretnutia príslušnou komisiou).
e) Za neodôvodnenú neúčasť družstva na stretnutí môžu byť kluby
disciplinárne potrestané do výšky 100 €.
f) Za spôsobenie nedohratia stretnutia môžu byť kluby disciplinárne
potrestané do výšky 60 €.
g) Za neplnenie podmienky o počte mládežníckych mužstiev, ak FK odhlási zo
súťaže družstvo mládeže po vylosovaní čl.17/4 SP a v priebehu súťaže, alebo
bude jeho družstvo mládeže vylúčené zo súťaže na základe článku 12 SP
a prestane tak plniť podmienku mať zaradené družstvo mládeže klub bude
disciplinárne potrestaný max. do výšky 350 €.
h) Družstvo, ktoré pre nový súťažný ročník neprihlási do súťaže žiadne
mládežnícke družstvo uhradí poplatok 350 €. Po uhradení poplatku mu ŠTK
udelí výnimku na účinkovanie v príslušnej súťaži. ObFZ Lučenec si vyhradzuje
právo udeliť výnimku pre družstvá, ktoré z objektívnych príčin nie sú schopné
zostaviť mládežnícke družstvo, pričom stanoví podmienky pre účasť družstva
v súťažiach dospelých.
i) Ak FK odhlási zo súťaže družstvo dospelých po vyžrebovaní, v priebehu
súťaže alebo bude družstvo vylúčené zo súťaže podľa čl. 12 SP, bude FK
potrestaný podľa rozhodnutia DK v disciplinárnom konaní.
j) FK uhrádzajú zberné faktúry v systéme ISSF, pričom jednotlivé poplatky
a pokuty neuhrádzajú vopred, ale po skončení príslušného mesiaca im bude
vygenerovaná ISSF faktúra, ktorú sú kluby povinné uhradiť do 10 dní od
vystavenia na účet SFZ číslo 5029610884/0900. Faktúry nie sú posielané poštou,
ale každý FK si ich stiahne v ISSF. Úhrada musí byť pripísaná na účet v posledný
deň splatnosti vo fakturovanej výške a so správne uvedeným variabilným
symbolom. Doporučujeme platbu bankovým prevodom alebo prevodom z účtu,
platba poštovou poukážkou je neprípustná.
k) V prípade neuhradenia povinnej finančnej náhrady budú voči klubu
vyvodené dôsledky v zmysle príslušných ustanovení DP, SP a RS a môže byť
udelená pokuta do výšky 100 % povinnej finančnej náhrady.
l) Poplatky pri podaní námietok: čl.86,88,89 SP, 15 € (dospelí), 5 € (žiaci,
dorast)

Poplatok pri podaní sťažnosti:15 €,
Poplatky pri podaní odvolania čl. 87,88,89 SP: 33 €
Poplatky za registráciu hráča: 5 € (dospelí, mládež)
Poplatok za registráciu hráčov do dovŕšenia 8. roku veku: bez poplatku
Poplatky za prestup: 10 € (dospelí), 7 € (dorast), 5 € (žiaci)
Poplatok za vystavenie plastového preukazu: 5 € a poplatok za dopravné
uhrádzané kuriérovi.
m)Poplatok za zmenu hracieho dňa a UHČ: 10 eur (dospelí)
n) Náležitosti rozhodcov, DZ a funkcionárov klubov za účasť na zasadnutiach
odborných komisií vo výške cestovného SAD (preplatené na základe rozhodnutia
komisií).
o) škoda na majetku spôsobená členom družstva, hráčom, funkcionárom FK
pred, v priebehu a po MFS v ohraničenom priestore HP, vo vstupe do šatní a
v šatniach (musia byť potvrdené DZ a uvedené v jeho správe).
p) Poplatky a pokuty, ktoré udelí ObFZ prostredníctvom komisií sú FK
povinné zaplatiť do 10 dní od vystavenia zbernej faktúry v systéme ISSF.
q) Zálohy pre R a DZ kluby vykonávajú prostredníctvom poštových poukážok,
ktoré sú k dispozícii na sekretariáte ObFZ, pričom do rubriky správa pre
prijímateľa sa musí uviesť účel platby s príslušným variabilným symbolom.
V ojedinelých prípadoch je možné uhrádzať uvedené platby aj na sekretariáte
ObFZ, kde sa vystaví doklad o zaplatení.
XXIII. SÚŤAŽ SLUŠNOSTI
V súťažnom ročníku 2016/2017 v 6. a 7. MO LC dospelých bude prebiehať
súťaž slušnosti. Bude sa vyhodnocovať na základe stanovených kritérií, kde
prvotným podkladom budú správy R a DZ a podklady od komisií.
Kritériá súťaže slušnosti:
1) Body pridelené DZ v správe DZ v časti vyhodnotenie fair play.
2) Disciplinárne opatrenia odborných komisií (do -20 bodov)
3) Účasť na aktívoch, školeniach a iných podujatiach organizovaných ObFZ:
Účasť zástupcu FK (20 bodov), neúčasť zástupcu FK (-10 bodov)
4) Neúčasť na MFS, neoprávnený štart hráča, iné (do - 30 bodov)
5) Za preukázanú inzultáciu rozhodcu, delegáta zväzu, za hromadnú bitku je
príslušné družstvo automaticky vylúčené zo súťaže slušnosti. Pri uvedených
kritériách môže družstvo za každé stretnutie doma získať max. 40 bodov. Súťaž
bude vyhodnotená po skončení súťažného ročníka 2016/2017, pričom
najslušnejšie družstvá 6. a 7. Ligy MO LC dospelých budú odmenené diplomom
a vecnými cenami na Aktíve klubov pre nový súťažný ročník 2017/2018.

XXIV. LEKÁRSKE PREHLIADKY
Preventívne lekárske prehliadky hráčov sa vykonávajú 1 x ročne. Za
vykonanie prehliadky je zodpovedný FK (čl. 36 SP). Dokladom o vykonanej
prehliadke je potvrdená súpiska a zoznam hráčov príslušným lekárom (pediatrom
v kategórii žiakov, u dorastu dorastovým a obvodným lekárom, u dospelých
praktickým lekárom).
XXV. TITULY A CENY
Družstvá umiestnené na prvých troch miestach v jednotlivých súťažiach
dospelých a mládeže obdržia poháre, diplomy a vecné ceny. Pri príležitostí výročí
a spoločenských, futbalových udalostí ObFZ na návrh zástupcov futbalových
orgánov, klubov a členov ObFZ ocení zaslúžilých jednotlivcov:
-za dlhoročnú aktívnu činnosť (hráčsku, funkcionársku, rozhodcovskú)
v prospech rozvoja futbalu v rámci ObFZ,
-za príkladný výnimočný čin.
ObFZ Lučenec organizujú súťaž o najlepšieho strelca 6. a 7. ligy dospelých.
XXVI. SÚŤAŽE 5.ligy ŽIAKOV U15 A SÚŤAŽ PRÍPRAVIEK U11.
Nákres skráteného ihriska pre súťaž 5. ligy U15.
Pri rozmeroch celého ihriska 105 m x 68 m sú rozmery hracej plochy pre žiakov
72m x 54m.

Technické ustanovenia:
hrá sa na skrátenom ihrisku (podľa nákresu), postranné čiary a čiary
pokutového územia sa vyznačia kužeľmi,
počet hráčov v hre je 9 (1 brankár, 8 hráčov v poli), minimálny počet hráčov
je 6 (1+5),
striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich hokejovým spôsobom, pričom
však striedanie sa uskutočňuje výnimočne v prerušenej hre so súhlasom
rozhodcu,
hrací čas je 2 x 35 min. s minimálne 15 min. prestávkou,
rozmery brán sú 5 m x 2 m, musia byť vybavené sieťami, zabezpečené proti
prevráteniu (zapichovacie háky resp. plastové vrecia s pieskom),
značka pokutového kopu sa vyznačí vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary,
rohový kop sa vykonáva z rohov skráteného ihriska,
pravidlo o hráčovi mimo hry neplatí, všetky ostatné pravidlá futbalu
(vhadzovanie, malá domov, napomínanie, vylúčenie) platia,
vzdialenosť pri zahrávaní voľných kopov je minimálne 5 m od lopty.
Súťaž prípraviek:
 Súťaž je riadená zúčastnenými klubmi pod patronátom ObFZ
 Rozhodcovia su delegovaní ObFZ.
 V súťaži sa nevedie oficiálna tabuľka, každé mužstvo si bude viesť svoje
štatistiky,
 Za priebeh a regulérnosť súťaže zodpovedajú tréneri mužstiev

 Počet hráčov 1+5
 Veľkosť ihriska – štvrtina veľkej HP, ohraničená klobúčikmi, brankár chytá
v území 7 m od bránky (vyznačené klobúčikmi inej farby na čiare) po vzore
SsFZ
 Brány 2 x 5 (po dohode a informovaní klubov môžu aj na menšie, ak také
nemajú)
 Štartujú hráči narodení 1.1.2006 a mladší
 Ak niektoré kluby majú aj dostatočný počet ročníkov 2007 a 2008, môžu sa
po dohode medzi klubmi odohrať aj dva zápasy medzi ročníkmi 2006+2007
a 2008+mladší
 Registrácia hráčov je povinná a hráči štartujú na registračný preukaz,
 Hrací deň možno po dohode klubou určiť ľubovoľne, spravidla od štvrtka
do utorka.
 Po konci jesennej a jarnej časti bude usporiadaný turnaj po dohode klubov
spojení s vyhodnotením súťaže
 Kluby majú povinnosť nahlásiť miesto stretnutí najneskôr 10 dní pred
uskutočnením stretnutia na KM.
Záverečné ustanovenie
Tento rozpis súťaží bol schválený Výkonným výborom ObFZ dňa 8. júla 2016
v Lučenci.

Mgr. Radoslav Čičmanec v. r.
predseda ObFZ
Ing. Ján Havran v. r.
predseda KM ObFZ

Štefan Pastorek v. r.
sekretár ObFZ
Ivan Ostrihoň v.r.
predseda ŠTK ObFZ

PRÍLOHA č.1: Pohotovostný kufrík zdravotníka
A. Nástroje
anatomická pinzeta, chirurgické nožnice, Eschmarchovo ovínadlo, gumené
rukavice (2-3 páry), intubačný nástok s hadičkou
B. Obväzový materiál
krycie náplaste (2-3 druhy), rýchloobväz (spofaplast), elastické obväzy 2-3
rozmery (po 2 kusy), hydrofilné obväzy 2-3 rozmery po 1 kuse, hydrofilná
gáza, obväzová vata, trojcípa šatka, GELASPON,
doporučené: nafukovacia a tvarovateľná dlaha, leukoplast
C. Dezinfekčné prostriedky
dezinfekčné krycie náplaste (5 ks), SEPTONEX SPRAY, jódová tinktúra,
doporučené: peroxid vodíka 3% 500 ml, chladivý spray 2 ks.
POZOR: niektoré výrobky pri dlhšej aplikácii na jedno miesto spôsobujú
popálenie pokožky!!!
D. Liečivá
analgetiká a antipyretiká (acylpyrin, nurofen, paralen), lok. antiflogistiká
a antireumatiká (FASTUM GEL, VERAL GEL, dopor. WOBENZYN),
antihistmatiká (DITHIADEN), ostatné: OPTHALMO-SEPTONEX,
VIBROCIL GTT., STOPANGIN SPRAY.
Množstvo a rozsah je možné modifikovať podľa ekonomických možností a podľa
dôležitosti podujatia a dĺžky jeho trvania.
Prvá pomoc v športe
Jeden z najzávažnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle
bezvedomie. Športovec v bezvedomí musí byť čo najrýchlejšie premiestnený do
vodorovnej polohy. Veľmi často sa stáva, že postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí
totiž ochabnú svaly v hrtane, jazyk zapadne a zabráni prúdeniu vzduchu (obr. 1).
Pri narušení prehĺtacích refl exov sa sliny alebo zvratky dostanú do zadnej časti
hrtana, čím sa môžu dýchacie cesty uzavrieť. Kedže každá z týchto porúch môže
spôsobiť smrť, dýchacie cesty treba okamžite uvolniť. Zatlačením na čelo a
súčasným nadvihnutím (podložením) šije sa nám podarí oddialiť koreň jazyka a
vo väčšine prípadov uvolniť alebo aspoň zlepšiť priechodnosť dýchacích ciest
(obr. 2). Tento úkon je možné zefektívniť pootvorením úst a predsunutím dolnej
čeluste. V prípade, že nevieme uvolniť dýchacie cesty uvedeným spôsobom,
pokúsime sa „vytiahnuť jazyk“ rukou, najlepšie obalenou vreckovkou alebo
dresom, aby jazyk nekĺzal. Športovca v bezvedomí je potrebné stále sledovať
(dýcha?, má pulz?) a polohu podľa potreby korigovať. Pri zvracaní a krvácaní
z úst niekedy pomôže poloha so zníženou hlavou a hornou časťou trupu. Keď po
uvoľnení dýchacích ciest začne športovec spontánne dýchať, treba ho položiť do
stabilizovanej polohy. Stabilizovaná poloha postihnutého športovca (obr. 3) má

za cieľ udržať priechodnosť dýchacích ciest a znížiť riziko vdýchnutia zvratkov.
Opakovaná kontrola ústnej dutiny športovca v bezvedomí je nevyhnutnosťou,
rovnako musí byť kontrolovaná jeho poloha. Stabilizovaná poloha na boku je
zabezpečená pokrčením dolnej končatiny na strane, na ktorej postihnutý
športovec leží. Druhá dolná končatina je natiahnutá. Horná končatina strany, na
ktorej spočíva telo športovca, je natiahnutá a zapažená. Hlava je uložená na
druhej končatine, ktorá je skrčená v lakti. Ak športovec nezačne dýchať ani po
uvoľnení dýchacích ciest, okamžite je potrebné nasadiť umelé dýchanie. Mohlo
by totiž dôjsť k zastaveniu krvného obehu v dôsledku nedostatku kyslíka.
Najúčinnejším je prenos vzduchu z pľúc poskytovateľa prvej pomoci do pľúc
postihnutého - dýchanie z úst do úst. Pri dýchaní z úst do úst záchranca
vydychuje vzduch zo svojích pľúc do pľúc postihnutého športovca alebo do nosa
(u žiackych ročníkov do úst aj do nosa súčasne), aby naplnil jeho pľúca. Pri
odtiahnutí úst postihnutý športovec vydýchne. Pri dýchaní z úst do úst je
potrebné prstami zovrieť nos športovcovi v bezvedomí (obr. 4), pri dýchaní do
nosa je potrebné zovrieť pery (ústa). Dýchanie sa začína dvomi až tromi dychmi.
Potom sa pokračuje dychovou frekvenciou 12 až 15 – krát za minútu, u mladších
športovcov, keď sa dýcha do úst aj nosa súčasne, je dychová frekvencia 20 - krát
za minútu. Pri dýchaní z úst do úst sa dajú sledovať ohyby hrudníka prípadne
zistiť, kedy postihnutý športovec začne dýchať samovoľne. Vtedy sa mu zlepší
farba tváre. Umelé dýchanie je neúčinné, ak športovcovi v bezvedomí nebije
srdce, pretože okysličená krv nebude v organizme obiehať. Po prvých dvoch
výdychoch je potrebné skontrolovať, či je srdce aktívne (obr. 5 - kontrola pulzu
priložením koncov prstov na hrtan a priľahlý sval), zisťovanie pulzu na zápästí
nie je spoľahlivé! Kontrolu treba opakovať o minútu a potom vždy po troch
minútach. Pulz sa obnoví, len ak začne srdce byť. Ak srdce nebije, jeho sťahy
(srdcové revolúcie) možno nahradiť masážou srdca. (Športovec má šedomodro
sfarbený vzhľad, nehmateteľný pulz, nedýcha a má široké zrenice.) Tlakom na
dolnú polovicu hrdnej kosti sa zvyšuje tlak v hrudníku a tým sa vytláča krv zo
srdca do tepien. Po uvoľnení tlaku sa hrudník vráti do svojej normálnej poloby a
krv tečie späť cez žily, napĺňa srdce pri jeho rozpínaní (obr. 6). Masáž srdca
(kardiopulmonálna resuscitácia - Krp) je základnou technikou laickej aj odbornej
prvej pomoci. Začneme ju dvomi vdychmi a pokračujeme stláčaním 2 cm nad
dolným koncom hrudnej kosti (obr. 7). Masáž má mať frekvenciu 100 stlačení za
minútu, v jednom cykle 2 vdychy a 15 stlačení (kompresií). Pomer 2:15 treba
udržať po celý čas vykonávania masáže srdca.
Vzhľadom na časté prípady bezvedomia a náhlych úmrtí na športoviskách
je vhodné, aby si základy prvej pomoci osvojili všetci účastníci športového
podujatia - športovci, tréneri, rozhodcovia, usporiadatelia, nehovoriac o

fyzioterapeutoch, maséroch a lekároch. Často len rýchly a spolahlivý zásah
dokáže zabrániť nešťastiu a preto je potrebné vedieť takéto situácie riešiť.

ADRESÁR KLUBOV

6. LIGA
OŠK BOĽKOVCE
Prezident: Roman Vilhan, 277, 98401 Boľkovce, ☎ 0903591894
Manažér: Dušan Kamenský, 134, 98401 Boľkovce, ☎ 0907348244
klubu: Dušan Kamenský, 134, 98401 Boľkovce
Email: vilhanroman47@gmail.com
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) modrý/modré/čierne
b) biely/biele/biele
TJ SLOVAN HALIČ
Prezident: Tibor Hochholczer, 98511 Halič, ☎ 0949593426
Manažér: Juraj Paľaga- ☎ 0904511500
klubu: Športová 6, 98511 Halič
Email: sipik8863@azet.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a)belasý/ belasé/belasé
b) bordová/bordová/bordová,
TJ SLOVAN HRNČIARSKE ZALUŽANY
Prezident: Ing. Branislav Nociar 298, 98012 H. Zalužany, ☎ 0911570944,
0908903587
Manažér: Ján Vargic, 290, 98012 H. Zalužany, ☎ 0908903587,
klubu: H. Zalužany 90, 98012 Hrnčiarske Zalužany
Email: bnociar@szm.sk,
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) modrý/ modré/ modré,
b) červený/červené/červené,
TJ ŠTART - SZ KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKÁČ
Prezident: Ing. Ján Chromek, Lúčna 7, 98505 Kokava n/Rim., ☎ 0907144793
Manažér: Peter Cvengroš, Nám. 1. Mája, Kokava n/Rim, ☎0903631196
klubu: Ing. Ivan Šáli, 827, 98506 Utekáč, ☎0907883286
Email: ivan.sali@zoznam.sk, ivana.laskova@kokava.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) biely/biele/biele,
b) čierny/čierne/čierne,
MŠK PODREČANY
Prezident: Edmund Palička, Podrečany 33, 98554 Podrečany, ☎ 0905200521
Manažér: Ing. Peter Michalik, Továrenská 23, 98401 Lučenec, ☎ 0905290007
klubu: Edmund Palička, 33, Podrečany 33, 98554 Podrečany

Email: msk.podrecany@gmail.com
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) čierna /čierne/ biele,
b) modrý/čierne/čierne,
ŠK L+M AQUA RAPOVCE
Prezident: Mojmír Sychra, , 98531 Rapovce, ☎ 0944160072
Manažér: Ladislav Lakatoš, Hlavná 99, 98531 Rapovce, ☎ 0915740254
klubu: Hlavná 99, 98531 Rapovce
Email: laco1lakatos@gmail.com
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) žltý/zelené/zelené
b) čierno, biely/čierne/biele,
ŠK SLOVAN VIDINÁ
Prezident: Pavol Bútor, Pivovarská 27, 98559 Vidiná, ☎ 0908378648
Manažér: Ing. Ján Šupica, Zvolenská, 98559 Vidiná, ☎ 0917332315,
0905347377
klubu: Športová 1, 98559 Vidiná,
Email: pavolbutor@gmail.com, peter.supina@centrum.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) modrý/modré/modré,
b)žltý/ modré/modré,
OŠK UHORSKÉ
Prezident: Marián Sabó, 98525 Uhorské, ☎ 0908181611,
Manažér: Ján Jánošík, Uhorské 8, 98525 Uhorské, ☎ 0905831699,
klubu: Marián Sabó, Uhorské 214, 98525 Uhorské,
Email: janko.j@centrum.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach:a)oranžový/oranžové/čierne,
b) červený/červené/biele,
TJ FK STARÁ HALIČ
Prezident: Jozef Malatinec, Mlynská 214, Stará Halič 98511 ☎ 0907821920
Manažér: Jozef Malatinec 98403 Lučenec, ☎ 0902150756
klubu: Dušan Trčan, Rúbanisko I/9, 98403 Lučenec, ☎ 0902150756
Email: dusan.trcan@gmail.com, fkstarahalic@centrum.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) modrá, čierna-modrá, čierna modrá,
b) červený/červené/červené,
1.FK BUZITKA
Prezident: Ján Adamec, 192, 98541 Buzitka, ☎0918605687
Manažér: Miroslav Malatinec, Buzitka 123, 985 41 Šávoľ, ☎0905669432

klubu: Športový areál 126, Buzitka, 98541 Šávoľ
Email: starostabuzitka@gmail.com
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) žlto-zelený/čierne/čierne,
b) modrý/čierné/modrý,
TJ DRUŽSTEVNÍK MÝTNA
Prezident: Jozef Národa, 123, 98553 Mýtna, ☎0907496719
Manažér: Pavol Urbančok, 320, 98553 Mýtna, ☎0918025883
Email: ludevik@gmail.com
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) žltočierny//modré/modré,
b) svetlomodrý/tmavomodré/tmavomodré,
ŠK 1. FC LOVINOBAŇA
Prezident: Pavol Gabľas, B. Nemcovej 53/9, 98554 Lovinobaňa, ☎0905806001
Manažér: Jozef Ľalík, Štvrť 1. Mája, 98554 Lovinobaňa, ☎0918095426
klubu: Pavol Gabľas, B. Nemcovej 53/9, 98554 Lovinobaňa
Email: sk1fclovinobana@gmail.com
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a)zelený/ modré/zelené,
b) oranžová, čierna oranžová,
OŠK BISKUPICE
Prezident: Mgr. Ladislav Tóth, Biskupická 75/16, 98601 Fiľakovo,
☎0908521407
Manažér: Alexander Jakub, Biskupická 27/54, 98601 Fiľakovo, ☎ 0905195304
☎Jozef Cupper - 0902637739
klubu: Mgr. Ladislav Tóth, Biskupická 75/16, 98601 Fiľakovo
Email: osk@obecbiskupice.sk, ladislav.toth@obecbiskupice.sk
jozef.cupper@vceliafarma.eu
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) bielo-červený/bielo-červené/bieločervené
b) žlto-zelený/žlto-zelené/zelené
CINOBANSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB
Prezident: Július Palík, Cinobaňa, ☎0908378648
Manažér: Milan Káka, Maša 9, 985 22 Cinobaňa, ☎ 0905244839, 047/4330282
klubu: Obecný úrad 299, 985 22 Cinobaňa,
Email: csk@admk.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) fialová, čierna, čierna,
b)modrá/ modré/modré,
7. LIGA

SC ČAKANOVCE
Prezident: Sebastián Gáspar, Čakanovce 312, 98558 Čakanovce, ☎
0918125454
Manažér: Henrieta Tóthová,Čakanovce 312 98558 Čakanovce, ☎ 0918464772
klubu: Čakanovce 312 98558 Čakanovce
Email: obeccakanovce@stnline.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) červené/biele/červené
b) žlto/čierne/čierne
TJ SOKOL PANICKÉ DRAVCE
Prezident: Atilla Papp, Panické Dravce 51, 98532 Panické Dravce, ☎
0905359860,
Manažér:Peter Osa, 98532 Panické Dravce, ☎ 0908232320,
klubu: Panické Dravce 51, 98532 Panické Dravce
Email: oupdravce@stonline.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) červený/ červené/červené,
b) biely/biele/červené,
TJ DRUŽSTEVNÍK HRNČIARSKA VES
Prezident: Ján Národa, H. Ves 53, 98013 Hrnčiarska Ves, ☎ 0918813241
Manažér: Peter Hedvigy, Velká Suchá 63, 98013 Hrnčiarska Ves, ☎
0903861062
klubu: Peter Hedvigy, Hrnčiarska Ves 63, 98013 Hrnčiarska Ves
Email: peter.hedvigy@zoznam.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) červený/červené/červené,
b) biela/modrá/biela,
SLOVAN ŠIATORSKÁ BUKOVINKA
Prezident: Jozef Gondáš, Šiatorská Bukovinka 41 98558, ☎0908288608
Manažér: Peter Badinka, Šiatorská Bukovinka 78 98558 Šiatorská Bukovinka,
☎0908046187
klubu: Jozef Gondáš, Šiatorská Bukovinka 41, 98558 Šiatorská Bukovinka
Email: badinkapeter@gmail.com, TjSlovanSiatorskaBukovinka@gmail.com.
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) biely/čierne/čierne,
b) sivý/sivé/čierne,
TJ BANÍK KALINOVO „B“ - BREZNIČKA

Prezident: Róbert Kolka, ☎ 0908261308,
Manažér: Igor Melicher, Breznička 293, 985 02 Breznička, ☎ 0907844869
klubu: Breznička 293, 985 02 Breznička
Email: igormelicher7@gmail.com, kolkarobert@pobox.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) bordovo-čierna/čierna/čierna
b) biela/biela/biela
OSTATNÉ FK
FTC FIĽAKOVO
Prezident: Mgr. Atilla Visnyai, Školská 6, 98601 Fiľakovo, ☎ 0905150575
Manažér: Vladimír Cirbus, Farská lúka, 98601 Fiľakovo, ☎ 0902040210
klubu: Fiľakovo, Biskupická 49, 98601 Fiľakovo, ftc1908@gmail.com
Email: cirbusvl@stonline.sk, ftc1908@gmail.com
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) žltá/modrá, b) modrá/modrá
OŠK RADZOVCE
Prezident: Ladislav Ferencz, 254, 98558 Radzovce, ☎ 0918182064
Manažér: Imrich Nagy, 534, 98558 Radzovce, ☎ 0905357522
Email: oskradzovce@gmail.com
JEDNOTA MÁLINEC
Prezident: Ing. Igor Čepko, 30/14, 98526 Málinec, ☎ 0905410540
Manažér: Peter Melich, Hrabovská 149, 98525 Hradište, ☎0918361633
klubu: OÚ, Námestie SNP, 474/1, 98526 Málinec
Email: malinec.starosta@stonline.sk
STFC VEĽKÁ NAD IPĽOM
Prezident: Ing.Gabriel Rácz, 359, 98532 Veľká n/Ipľom, ☎ 0948242680
Manažér: Július Čipčala, Trenč 114, 98532 Veľká n/Ipľom, ☎ 0944001782
klubu: Obecný úrad, 86, Veľká n/Ipľom, 98532
Email: obec.velkanadiplom@azet.sk
SKLOTATRAN POLTÁR
Prezident: Peter Bukovský, ☎ 0915 805 223
Manažér: Peter Bukovský, ☎ 0915 805 223
klubu: MsPS - Továrenská 497/15, 987 01 Poltár, Slovensko
Email: bukovskypeter1@gmail.com , sklotatranpoltar@gmail.com
ŠK NOVOHRAD LUČENEC

Prezident: Miroslav Beran, Mierová 13/350, 98403 Lučenec, ☎ 0905188377
Manažér: Peter Imre, 98403 Lučenec, ☎ 0915789765
klubu: Mierová 13/350, 98403 Lučenec, ☎0905188377
Email: sknovohrad@gmail.com
TJ SLOVAN PODKRIVÁŇ
Prezident: Emil Kmeť, 96204 Kriváň
Manažér: Marian Kmeť, 461, 96204 Kriváň, ☎ 0905604108
klubu: Marian Kmeť, 461, 96204 Kriváň
Email: kmet.marian@centrum.sk, marian.kmet60@gmail.com,
SANTRIO LÁZA
Prezident: Igor Lapin, 219, 98531 Trebeľovce - Láza, ☎ 0907823591
Manažér: Dezider Ferencz, 98531 Trebeľovce
klubu: Igor Lapin, 219, 98531 Trebeľovce
Email: lapin.igor@centrum.sk
SLOVAN TOMÁŠOVCE
Prezident: Štefan Kocúr, Železničná 26, 98556 Tomášovce, ☎0908232345
Manažér: Miroslav Sopóci, Školská 12/8, 98556 Tomášovce, ☎ 0915637462
klubu: Miroslav Sopóci, Školská 12/8, 98556 Tomášovce
Email: kocurstefan@zoznam.sk, michalalik@gmail.com

NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV A DZ PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK
2016/2017

Rozhodcovia:

Ambróš Ján
Berki František
Berki Tibor
Bubenka Jozef
Bubenka Miroslav
Ďuriš Pavol
Felső Zoltán
Gábor Erik
Gőrcsi Jaroslav
Hučka Andrej
Jačmeník Marian
Jačmeník Stanislav
Jaško Róbert
Kojnok Jaroslav
Kováč Michal
Markovič Roman ml.
Melicher Milan
Mitter Jakub
Miklušák Martin
Nociar Michal
Nosáľ Michal
Novodomský Michal
Oláh Jozef
Palica Róbert
Peti Ladislav
Račko Jakub
Svoreň Pavol
Súkala Dejan
Šága Ján
Žiak Peter
Žingor Jaroslav
Zubáčová Denisa

Vidiná, Pivovarská 15
Rapovce, Zelená 27
Fiľakovo, Železničná 38
Lučenec, Komenského 23
Lučenec, Komenského 23
Lučenec, Eremburgova 36
Fiľakovo, Biskupická 51
Vidiná, Hviezdoslavova 16
Rapovce, Hlavná 106
Družstevná 2, Halič
Buzitka
Buzitka č.120
Lučenec, Rúbanisko II, 70
Poltár, Fučíkova 22
Lučenec, Vajanského 29
Lučenec
Lučenec, Vajanského 22
Fiľakovo, 1. Mája 733/21
Halič
Poltár, Slobody 730/131
Osloboditeľov 5
Lučenec, Nám. Rep. 19
Veľké Dravce 170
Fiľakovo, Šíd 20
Lučenec, Študentská 20
Poltár, Družby 29
Podrečany, 146
Rúbanisko I/26
Poľná 738/10
Lučenec, Rúbanisko 2/68
Lučenec, Rúbanisko III/29
Lučenec, Nám. Republiky 7

0908 393825
0919 186883
0907 226706
0949 319292
0914 217069
0908 907609
0915 673462
0948 051366
0940 566560
0940 245248
0917 160866
0940 588208
0944 340474
0911 609859
0949 459772
0908 227257
0903 862574
0915 620346
0902 814688
0907 115205
0918 171655
0917 295314
0944 018354
0907 037130
0907 250973
0918 941626
0918 366564
0907 969967
0910 903013
0903 349747
0907 057860
0919 142018

Delegáti:

Budáč Ivan

Lučenec, Adyho 8

0905 468600

Havran Ján

Pleš 111

0915 820924

Holas Miroslav

Poltár, Fučíkova 2/11

0904 582877

Hulák Rastislav

Lovinobaňa

0907 251888

Levčík Jozef

Cinobaňa, č. 293

0911 091248

Straško Branislav

Veľká Ves, č. 136

0918 517555

ZOZNAM DELEGÁTOV PÔSOBIACICH V SSFZ B. BYSTRICA
Brťka Jozef
Budáč Marcel (SFZ)
Čaban Dušan (SFZ)
Forrai Róbert
Gondáš Miroslav
Jánošík Pavel

Ružiná, 260
Lučenec, Nám. Republiky 13
Podrečany
Rúbanisko II/62
Mýtna 318
Poltár, Fučíkova 2

0905 339398
0915 836600
0903 728750
0908 964172
0904 194214
0910 931261

Kalocsai Roman
Kubinec Marcel
Očovay Tibor
Ostrihoň Ivan
Pastorek Štefan (SFZ)
Zdechovan Dušan

Lučenec, Cintorínska 7
Lučenec, Mládežnícka 8
Rapovce, Zelená 23
Lučenec, Adyho 24
Lučenec, L. Novomeského
Kalinovo, M. Bela 24

0905 839784
0905 359743
0908 232327
0911 920667
0905 562201
0905 458919

ZOZNAM ROZHODCOV PÔSOBIACICH V SSFZ B. BYSTRICA
Budáč Peter ml.
Budáč Peter st.
Budinec Ján
Čičmanec Radoslav
Danyi Arnold
Dobrocký Tomáš
Fajčík Ján
Fajčík Miroslav (SFZ)
Gombala Ján
Havran Ján
Holas Martin
Holas Miroslav
Jačmeník Marian
Jánošík Pavel (SFZ)
Kaliňák Erich
Kelemen Peter
Kyzek Jaroslav
Laššák Ivan
Markovič Roman
Olšiak Pavel
Pašák Peter
Polomský Stanislav
Repka Ivan
Šmidriak Ján
Vrábeľ Miroslav

Lučenec, Adyho 30
Lučenec, Adyho 30
Tomášovce, Družstevná 440
Lučenec, Študentská 20
Lučenec, Rúbanisko II/24
Lučenec, Adyho 32
Kalinovo
Lučenec, Tehelná 4
Fučíkova 21, Poltár
Pleš 111
Poltár, Fučíkova 11
Lučenec, Vajanského 30
Buzitka, 120
Poltár, Fučíkova 2
Lučenec, Rúbanisko III/20
Luč., Op. Továrenská 13
Hr. Ves, 203
Lučenec, Rúbanisko II/62
Lučenec, Továrenská 25
Lučenec, Adyho 4
Č. Brezovo, Zlatno 63
Lučenec, Adyho 32
Lučenec, Železničná 4
Cinobaňa 297
Kokava, Štúrova 84

0915 832976
0915 875407
0903 216765
0907 716412
0908 920800
0911 147786
0917 358189
0905 637060
0908 405977
0915 820924
0902 452461
0915 828886
0944 136536
0910 912385
0907 835030
0908 633205
0911 241677
0908 475324
0905 180733
0918 582331
0910 829724
0918 448216
0911 885065
0918 444474
0944 127189

VYŽREBOVANIE FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ ROČNÍKA 2016/2017
6. liga MO LC – DOSPELÍ:
1. ŠTART KOKAVA N/R ,,B“-UTEKÁČ
2. TJ DRUŽSTEVNÍK MÝTNA
3. FK BUZITKA
4. OŠK BOĽKOVCE
5. ŠK LOVINOBAŇA
6. ŠK L+M RAPOVCE
7. OŠK UHORSKÉ

8. TJ FK STARÁ HALIČ
9. SLOVAN VIDINÁ
10. CŠK CINOBAŇA
11.SLOVAN HRN. ZALUŽANY
12. MŠK PODREČANY
13. OŠK BISKUPICE
14. SLOVAN HALIČ

Povolené výnimky: Slovan Vidiná a OŠK Uhorské odohrajú svoje domáce MFS
vždy v sobotu v ÚHČ. Kokava nad Rimavicou „B“ - Utekáč odohrá všetky svoje
stretnutia (doma-vonku) v sobotu ÚHČ.
1. kolo 7. 8. 2016 o 16:30

14. kolo 26. 3. 2017 o 15:00

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

TJ Slovan Halič (A)

TJ Slovan Halič (A)

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA

OŠK Biskupice

OŠK Biskupice

TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA

1. FK Buzitka

MŠK Podrečany

MŠK Podrečany

1. FK Buzitka

OŠK Uhorské

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

OŠK Uhorské

1. FC Lovinobaňa

ŠK Slovan Vidiná

ŠK Slovan Vidiná

1. FC Lovinobaňa

ŠK L+M AQUA
Rapovce

Cinobanský športový
klub

Cinobanský športový
klub

ŠK L+M AQUA
Rapovce

OŠK Boľkovce

TJ - FK Stará Halič (A)

TJ - FK Stará Halič (A)

OŠK Boľkovce

2. kolo 14. 8. 2016 o 16:30

15. kolo 2. 4. 2017 o 15:30

TJ Slovan Halič (A)

TJ - FK Stará Halič (A)

TJ - FK Stará Halič (A)

TJ Slovan Halič (A)

Cinobanský športový
klub

OŠK Boľkovce

OŠK Boľkovce

Cinobanský športový
klub

ŠK Slovan Vidiná

ŠK L+M AQUA
Rapovce

ŠK L+M AQUA
Rapovce

ŠK Slovan Vidiná

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

1. FC Lovinobaňa

1. FC Lovinobaňa

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

MŠK Podrečany

OŠK Uhorské

OŠK Uhorské

MŠK Podrečany

OŠK Biskupice

1. FK Buzitka

1. FK Buzitka

OŠK Biskupice

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA

TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

3. kolo 21. 8. 2016 o 16:00

16. kolo 9. 4. 2017 o 15:30

TJ Družstevník Mýtna

TJ Slovan Halič (A)

TJ Slovan Halič (A)

TJ Družstevník Mýtna

1. FK Buzitka

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

1. FK Buzitka

OŠK Uhorské

OŠK Biskupice

OŠK Biskupice

OŠK Uhorské

1. FC Lovinobaňa

MŠK Podrečany

MŠK Podrečany

1. FC Lovinobaňa

ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

ŠK L+M AQUA
Rapovce

OŠK Boľkovce

ŠK Slovan Vidiná

ŠK Slovan Vidiná

OŠK Boľkovce

TJ - FK Stará Halič (A)

Cinobanský športový
klub

Cinobanský športový
klub

TJ - FK Stará Halič (A)

4. kolo 28. 8. 2016 o 16:00

17. kolo 16. 4. 2017 o 16:00

TJ Slovan Halič (A)

Cinobanský športový
klub

Cinobanský športový
klub

TJ Slovan Halič (A)

ŠK Slovan Vidiná

TJ - FK Stará Halič (A)

TJ - FK Stará Halič (A)

ŠK Slovan Vidiná

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

OŠK Boľkovce

OŠK Boľkovce

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

MŠK Podrečany

ŠK L+M AQUA
Rapovce

ŠK L+M AQUA
Rapovce

MŠK Podrečany

OŠK Biskupice

1. FC Lovinobaňa

1. FC Lovinobaňa

OŠK Biskupice

OŠK Uhorské

OŠK Uhorské

1. FK Buzitka

1. FK Buzitka

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)
TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)
TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA

5. kolo 4. 9. 2016 o 15:30
1. FK Buzitka

TJ Slovan Halič (A)

18. kolo 23. 4. 2017 o 16:00
TJ Slovan Halič (A)

1. FK Buzitka

TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA
TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

TJ Družstevník Mýtna

OŠK Uhorské

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

1. FC Lovinobaňa

ŠK L+M AQUA
Rapovce

OŠK Biskupice

OŠK Biskupice

ŠK L+M AQUA
Rapovce

OŠK Boľkovce

MŠK Podrečany

MŠK Podrečany

OŠK Boľkovce

TJ - FK Stará Halič (A)

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

TJ - FK Stará Halič (A)

Cinobanský športový
klub

ŠK Slovan Vidiná

ŠK Slovan Vidiná

Cinobanský športový
klub

OŠK Uhorské
1. FC Lovinobaňa

6. kolo 11. 9. 2016 o 15:30

19. kolo 30. 4. 2017 o 16:00

TJ Slovan Halič (A)

ŠK Slovan Vidiná

ŠK Slovan Vidiná

TJ Slovan Halič (A)

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

Cinobanský športový
klub

Cinobanský športový
klub

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

MŠK Podrečany

TJ - FK Stará Halič (A)

TJ - FK Stará Halič (A)

MŠK Podrečany

OŠK Biskupice

OŠK Boľkovce

OŠK Boľkovce

OŠK Biskupice

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)
TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA

ŠK L+M AQUA
Rapovce

ŠK L+M AQUA
Rapovce

1. FC Lovinobaňa

1. FC Lovinobaňa

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)
TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA

1. FK Buzitka

OŠK Uhorské

OŠK Uhorské

1. FK Buzitka

7. kolo 18. 9. 2016 o 15:00

20. kolo 7. 5. 2017 o 16:30

OŠK Uhorské

TJ Slovan Halič (A)

TJ Slovan Halič (A)

OŠK Uhorské

1. FC Lovinobaňa

1. FK Buzitka

1. FK Buzitka

1. FC Lovinobaňa

ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA
TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

TJ Družstevník Mýtna

ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

OŠK Boľkovce

TJ - FK Stará Halič (A)

OŠK Biskupice

OŠK Biskupice

TJ - FK Stará Halič (A)

Cinobanský športový
klub

MŠK Podrečany

MŠK Podrečany

Cinobanský športový
klub

ŠK Slovan Vidiná

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

ŠK Slovan Vidiná

OŠK Boľkovce

8. kolo 25. 9. 2016 o 15:00

21. kolo 14. 5. 2017 o 16:30

TJ Slovan Halič (A)

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

TJ Slovan Halič (A)

MŠK Podrečany

ŠK Slovan Vidiná

ŠK Slovan Vidiná

MŠK Podrečany

OŠK Biskupice

Cinobanský športový
klub

Cinobanský športový
klub

OŠK Biskupice

TJ - FK Stará Halič (A)

TJ - FK Stará Halič (A)

OŠK Boľkovce

OŠK Boľkovce

ŠK L+M AQUA
Rapovce

ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)
TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA
1. FK Buzitka

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)
TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA
1. FK Buzitka

OŠK Uhorské

1. FC Lovinobaňa

9. kolo 2.10.2016 o 14:30

1. FC Lovinobaňa

OŠK Uhorské

22. kolo 21. 5. 2017 o 17:00

1. FC Lovinobaňa

TJ Slovan Halič (A)

TJ Slovan Halič (A)

1. FC Lovinobaňa

ŠK L+M AQUA
Rapovce

OŠK Uhorské

OŠK Uhorské

ŠK L+M AQUA
Rapovce

OŠK Boľkovce

1. FK Buzitka

1. FK Buzitka

OŠK Boľkovce

Cinobanský športový
klub

TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA
TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA
TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

ŠK Slovan Vidiná

OŠK Biskupice

OŠK Biskupice

ŠK Slovan Vidiná

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

MŠK Podrečany

MŠK Podrečany

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

TJ - FK Stará Halič (A)

10. kolo 9. 10. 2016 o 14:30

TJ - FK Stará Halič (A)
Cinobanský športový
klub

23. kolo 28. 5. 2017 o 17:00

TJ Slovan Halič (A)

MŠK Podrečany

MŠK Podrečany

TJ Slovan Halič (A)

OŠK Biskupice

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

OŠK Biskupice

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)
TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA

ŠK Slovan Vidiná

ŠK Slovan Vidiná

Cinobanský športový
klub

Cinobanský športový
klub

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)
TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA

1. FK Buzitka

TJ - FK Stará Halič (A)

TJ - FK Stará Halič (A)

1. FK Buzitka

OŠK Uhorské

OŠK Boľkovce

OŠK Boľkovce

OŠK Uhorské

1. FC Lovinobaňa

ŠK L+M AQUA
Rapovce

ŠK L+M AQUA
Rapovce

1. FC Lovinobaňa

11. kolo 16. 10. 2016 o 14:00

24. kolo 4. 6. 2017 o 17:00

ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ Slovan Halič (A)

TJ Slovan Halič (A)

ŠK L+M AQUA
Rapovce

OŠK Boľkovce

1. FC Lovinobaňa

1. FC Lovinobaňa

OŠK Boľkovce

TJ - FK Stará Halič (A)

OŠK Uhorské

OŠK Uhorské

TJ - FK Stará Halič (A)

Cinobanský športový
klub

1. FK Buzitka

1. FK Buzitka

Cinobanský športový
klub

ŠK Slovan Vidiná

TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA

TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA

ŠK Slovan Vidiná

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

MŠK Podrečany

OŠK Biskupice

OŠK Biskupice

MŠK Podrečany

12. kolo 23.10. 2016 o 13:30

25. kolo 11. 6. 2017 o 17:00

TJ Slovan Halič (A)

OŠK Biskupice

OŠK Biskupice

TJ Slovan Halič (A)

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

MŠK Podrečany

MŠK Podrečany

TJ Družstevník Mýtna

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)
TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA

1. FK Buzitka

ŠK Slovan Vidiná

ŠK Slovan Vidiná

1. FK Buzitka

OŠK Uhorské

Cinobanský športový
klub

Cinobanský športový
klub

OŠK Uhorské

1. FC Lovinobaňa

TJ - FK Stará Halič (A)

TJ - FK Stará Halič (A)

1. FC Lovinobaňa

ŠK L+M AQUA
Rapovce

OŠK Boľkovce

OŠK Boľkovce

ŠK L+M AQUA
Rapovce

13. kolo 30. 10. 2016 o 13:30

26. kolo 18.6. 2016 o 17:30

OŠK Boľkovce

TJ Slovan Halič (A)

TJ Slovan Halič (A)

OŠK Boľkovce

TJ - FK Stará Halič (A)

ŠK L+M AQUA
Rapovce

ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ - FK Stará Halič (A)

Cinobanský športový
klub

1. FC Lovinobaňa

1. FC Lovinobaňa

Cinobanský športový
klub

ŠK Slovan Vidiná

OŠK Uhorské

OŠK Uhorské

ŠK Slovan Vidiná

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

1. FK Buzitka

1. FK Buzitka

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany (A)

TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA
TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

TJ DRUŽSTEVNÍK
MÝTNA
TJ Štart SZ Kokava nad
Rimavicou (B)

MŠK Podrečany
OŠK Biskupice

MŠK Podrečany
OŠK Biskupice

7. liga MO LC – DOSPELÍ: (Hrá sa štvorkolovo):
1. SOKOL PANICKÉ DRAVCE
2. SLOVAN ŠIATORSKÁ BUKOVINKA
3. DRUŽSTEVNÍK HRNČIARSKA VES

4. KALINOVO „B“ - BREZNIČKA
5. FK ČAKANOVCE
6. voľno

Povolené výnimky: Baník Kalinovo „B“ - Breznička odohrá všetky svoje
stretnutia (doma-vonku) v sobotu ÚHČ na ihrisku v Brezničke.
1. kolo 21. 8. 2016 o 16:00
TJ Panické Dravce (A)
TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka
TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)

voľno
SC Čakanovce
Baník Kalinovo "B"

2. kolo 28. 8. 2016 o 16:00
voľno
SC Čakanovce
TJ Panické Dravce (A)

Baník Kalinovo "B"
TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)
TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka

3. kolo 4. 9. 2016 o 15:30
TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka
TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)
Baník Kalinovo "B"

voľno
TJ Panické Dravce (A)
SC Čakanovce

4. kolo 11.9. 2016 o 15:30

11. kolo 9. 4. 2017 o 15:30
TJ Panické Dravce (A)
TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka
TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)

voľno
SC Čakanovce
Baník Kalinovo "B"

12. kolo 16. 4. 2017 o 16:00
voľno
SC Čakanovce
TJ Panické Dravce (A)

Baník Kalinovo "B"
TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)
TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka

13. kolo 23. 4. 2017 o 16:00
TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka
TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)
Baník Kalinovo "B"

voľno
TJ Panické Dravce (A)
SC Čakanovce

14. kolo 30. 4. 2017 o 16:00

voľno

SC Čakanovce

voľno

SC Čakanovce

TJ Panické Dravce (A)

Baník Kalinovo "B"

TJ Panické Dravce (A)

Baník Kalinovo "B"

TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka

TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)

TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka

TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)

5. kolo 18. 9. 2016 o 15:00

15. kolo 7. 5. 2017 o 16:30

TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)

voľno

TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)

voľno

Baník Kalinovo "B"

TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka

Baník Kalinovo "B"

TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka

SC Čakanovce

TJ Panické Dravce (A)

SC Čakanovce

TJ Panické Dravce (A)

6. kolo 25. 9. 2016 o 15:00
voľno
SC Čakanovce
Baník Kalinovo "B"

TJ Panické Dravce (A)
TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka
TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)

7. kolo 2. 10. 2016 o 14:30
Baník Kalinovo "B"
TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)
TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka

voľno
SC Čakanovce
TJ Panické Dravce (A)

8. kolo 9. 10. 2016 o 14:30
voľno
TJ Panické Dravce (A)
SC Čakanovce

TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka
TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)
Baník Kalinovo "B"

9. kolo 16. 10. 2016 o 14:00

16. kolo 14. 5. 2017 o 16:30
voľno
SC Čakanovce
Baník Kalinovo "B"

TJ Panické Dravce (A)
TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka
TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)

17. kolo 21. 5. 2017 o 17:00
Baník Kalinovo "B"
TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)
TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka

voľno
SC Čakanovce
TJ Panické Dravce (A)

18. kolo 28. 5. 2017 o 17:00
voľno
TJ Panické Dravce (A)
SC Čakanovce

TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka
TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)
Baník Kalinovo "B"

19. kolo 4. 6. 2017 o 17:00

SC Čakanovce

voľno

SC Čakanovce

voľno

Baník Kalinovo "B"

TJ Panické Dravce (A)

Baník Kalinovo "B"

TJ Panické Dravce (A)

TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)

TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka

TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)

TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka

10. kolo 23. 10. 2015 o 13:30

20. kolo 11. 6. 2017 o 17:00

voľno

TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)

voľno

TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves (A)

TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka

Baník Kalinovo "B"

TJ Slovan Šiatorská
Bukovinka

Baník Kalinovo "B"

TJ Panické Dravce (A)

SC Čakanovce

TJ Panické Dravce (A)

SC Čakanovce

5. LIGA – DORAST (Hracím dňom je sobota ÚHČ dorastu, hrá sa šesťkolovo):
1. ŠK L+M AQUA RAPOVCE

2. MŠK PODREČANY
3. TJ SLOVAN HALIČ
1. kolo 27. 8. 2016 o 14:00
MŠK Podrečany

TJ Slovan Halič

2. kolo 3. 9. 2016 o 14:00
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

MŠK Podrečany

3. kolo 10. 9. 2016 o 14:00
TJ Slovan Halič

Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

4. kolo 17. 9. 2016 o 14:00
TJ Slovan Halič

MŠK Podrečany

5. kolo 24. 9. 2016 o 14:00
MŠK Podrečany

Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

6. kolo 1. 10. 2016 o 14:00
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ Slovan Halič

7. kolo 8. 10. 2016 o 14:00
MŠK Podrečany

TJ Slovan Halič

8. kolo 15. 10. 2016 o 14:00
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

MŠK Podrečany

9. kolo 22. 10. 2016 o 14:00
TJ Slovan Halič

Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

10. kolo 8. 4. 2017 o 14:00
TJ Slovan Halič

MŠK Podrečany

11. kolo 15. 4. 2017 o 14:00
MŠK Podrečany

Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

12. kolo 22. 4. 2017 o 14:00
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ Slovan Halič

13. kolo 29. 4. 2017 o 14:00
MŠK Podrečany

TJ Slovan Halič

14. kolo 6. 5. 2017 o 14:00
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

MŠK Podrečany

15. kolo 13. 5. 2017 o 14:00
TJ Slovan Halič

Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

16. kolo 20. 5. 2017 o 14:00
TJ Slovan Halič

MŠK Podrečany

17. kolo 27. 5. 2017 o 14:00
MŠK Podrečany

Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

18. kolo 3. 6. 2017 o 14:00
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ Slovan Halič

4. LIGA ŽIACI – U 15 (Hracím dňom je sobota 11:00 hod., hrá sa trojkolovo):
1. TJ DRUŽSTEVNÍK MÝTNA
2. JEDNOTA MÁLINEC
3. SLOVAN TOMÁŠOVCE
4. 1. FC LOVINOBAŇA

5. CINOBANSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB
6. ŠK SLOVAN VIDINÁ
7. SLOVAN HRNČ. ZALUŽANY
8. ŠTART KOKAVA n/RIMAVICOU

Povolené výnimky: Vidiná – sobota predzápas dospelých, Mýtna, Lovinobaňa,
Hr. Zalužany, Cinobaňa – nedeľa predzápas dospelých, Kokava – sobota
predzápas dorastu (sobota o 12:00 hod.), Tomášovce nedeľa - 10:00 v termíne
domáceho MFS dospelých, Málinec – nedeľa - 11:00
1. kolo 20. 8. 2016 o 11:00
TJ Slovan Tomášovce
TJ Jednota Málinec
TJ Družstevník Mýtna
(A)

ŠK Slovan Vidiná
TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

12. kolo 15. 4. 2017 o 11:00
TJ Družstevník Mýtna
(A)
TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

Cinobanský športový
klub
ŠK Slovan Vidiná
TJ Slovan Tomášovce

ŠK 1. FC Lovinobaňa

Cinobanský športový
klub

2. kolo 27. 8. 2016 o 11:00

TJ Jednota Málinec

13. kolo 22. 4. 2017 o 11:00

TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

Cinobanský športový
klub

Cinobanský športový
klub

ŠK Slovan Vidiná
TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany
TJ Družstevník Mýtna
(A)

ŠK 1. FC Lovinobaňa

ŠK 1. FC Lovinobaňa

TJ Slovan Tomášovce

ŠK Slovan Vidiná
TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany

TJ Jednota Málinec

3. kolo 3. 9. 2016 o 11:00
TJ Slovan Tomášovce
TJ Jednota Málinec
ŠK 1. FC Lovinobaňa
Cinobanský športový
klub

TJ Jednota Málinec
TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany
TJ Družstevník Mýtna
(A)

14. kolo 29. 4. 2017 o 11:00

TJ Slovan Tomášovce

ŠK 1. FC Lovinobaňa
Cinobanský športový
klub

ŠK Slovan Vidiná

TJ Jednota Málinec

ŠK Slovan Vidiná

ŠK Slovan Vidiná

ŠK 1. FC Lovinobaňa

TJ Slovan Tomášovce
Cinobanský športový
klub

TJ Slovan Tomášovce

ŠK 1. FC Lovinobaňa

TJ Jednota Málinec
TJ Družstevník Mýtna
(A)

TJ Slovan Tomášovce
ŠK 1. FC Lovinobaňa
Cinobanský športový
klub

TJ Jednota Málinec
TJ Družstevník Mýtna
(A)

ŠK Slovan Vidiná
TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany

TJ Slovan Tomášovce

ŠK 1. FC Lovinobaňa
Cinobanský športový
klub

TJ Slovan Tomášovce

ŠK Slovan Vidiná

TJ Jednota Málinec

ŠK Slovan Vidiná
ŠK 1. FC Lovinobaňa
Cinobanský športový
klub
TJ "Slovan" Hrnčiarske

ŠK Slovan Vidiná
TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

TJ Jednota Málinec
Cinobanský športový
klub
ŠK 1. FC Lovinobaňa
TJ Slovan Tomášovce

17. kolo 20. 5. 2017 o 11:00

TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

7. kolo 1. 10. 2016 o 11:00

Cinobanský športový
klub

16. kolo 13. 5. 2017 o 11:00
TJ Družstevník Mýtna
(A)
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

6. kolo 24. 9. 2016 o 11:00

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany

15. kolo 6. 5. 2017 o 11:00

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

TJ Jednota Málinec
TJ Družstevník Mýtna
(A)

TJ Slovan Tomášovce
TJ Družstevník Mýtna
(A)
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

TJ Družstevník Mýtna
(A)
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

5. kolo 17. 9. 2016 o 11:00
ŠK Slovan Vidiná

TJ Jednota Málinec

TJ Družstevník Mýtna
(A)
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou
TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany

4. kolo 10. 9. 2016 o 11:00
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

ŠK 1. FC Lovinobaňa

ŠK 1. FC Lovinobaňa
Cinobanský športový
klub

TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany
ŠK Slovan Vidiná
TJ Družstevník Mýtna
(A)
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

18. kolo 27. 5. 2017 o 11:00

TJ Jednota Málinec
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

TJ Družstevník Mýtna
(A)
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

TJ Slovan Tomášovce
TJ Družstevník Mýtna

TJ Jednota Málinec
TJ "Slovan" Hrnčiarske

ŠK 1. FC Lovinobaňa
ŠK Slovan Vidiná
TJ Slovan Tomášovce
Cinobanský športový

Zalužany

(A)

8. kolo 8. 10. 2016 o 11:00
ŠK Slovan Vidiná
Cinobanský športový
klub
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou
TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany

TJ Slovan Tomášovce
TJ Jednota Málinec
Cinobanský športový
klub

19. kolo 3. 6. 2017 o 11:00

ŠK 1. FC Lovinobaňa
TJ Družstevník Mýtna
(A)

TJ Slovan Tomášovce

TJ Jednota Málinec

ŠK 1. FC Lovinobaňa

TJ Jednota Málinec

ŠK Slovan Vidiná
TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany
TJ Družstevník Mýtna
(A)
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

10. kolo 22. 10. 2016 o 11:00
ŠK Slovan Vidiná
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou
TJ Družstevník Mýtna
(A)
TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany

klub
TJ Družstevník Mýtna
(A)
TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

TJ Slovan Tomášovce

9. kolo 15. 10. 2016 o 11:00
ŠK 1. FC Lovinobaňa

Zalužany
Cinobanský športový
klub
ŠK Slovan Vidiná

20. kolo 10. 6. 2017 o 11:00
TJ Družstevník Mýtna
(A)
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou
TJ Slovan Tomášovce
TJ Jednota Málinec

ŠK Slovan Vidiná
TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany
ŠK 1. FC Lovinobaňa
Cinobanský športový
klub

21. kolo 17. 6. 2017 o 11:00

Cinobanský športový
klub

Cinobanský športový
klub

TJ Jednota Málinec
TJ Slovan Tomášovce

ŠK Slovan Vidiná
TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany

ŠK 1. FC Lovinobaňa

ŠK 1. FC Lovinobaňa

TJ Slovan Tomášovce
TJ Jednota Málinec
TJ Družstevník Mýtna
(A)
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

11. kolo 8. 4. 2017 o 11:00
ŠK Slovan Vidiná

TJ Družstevník Mýtna
(A)
TJ Štart Kokava nad
Rimavicou

TJ Slovan Tomášovce
Cinobanský športový
klub

TJ Jednota Málinec
TJ "Slovan" Hrnčiarske
Zalužany

ŠK 1. FC Lovinobaňa

5. LIGA – ŽIACI (skrátené ihrisko) (Hracím dňom je sobota 11:00 - hrá sa
trojkolovo):
1. TJ SLOVAN HALIČ
2. FK BUZITKA
3. OŠK UHORSKÉ
4. ŠK L+M AQUA RAPOVCE

5. OŠK BOĽKOVCE
6. TJ STFC VEĽKÁ NAD IPĽOM
7. TJ SANTRIO LÁZA
8. OŠK BISKUPICE

Povolené výnimky: Uhorské – sobota predzápas dospelých, Buzitka, Rapovce,
Santrio, Halič - predzápas dospelých,
1. kolo 20. 8. 2016 o 11:00

12. kolo 15. 4. 2017 o 11:00

TJ Slovan Halič
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

OŠK Biskupice

OŠK Biskupice

OŠK Boľkovce

1. FK Buzitka (A)

1. FK Buzitka (A)

TJ Santrio Láza
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

TJ Slovan Halič

OŠK Uhorské

2. kolo 27. 8. 2016 o 11:00

TJ Santrio Láza

OŠK Boľkovce
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

13. kolo 22. 4. 2017 o 11:00

OŠK Biskupice
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

OŠK Boľkovce
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ Santrio Láza
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

TJ Santrio Láza

OŠK Uhorské

TJ Slovan Halič

1. FK Buzitka (A)

OŠK Boľkovce
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

3. kolo 3. 9. 2016 o 11:00

OŠK Uhorské
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

OŠK Biskupice
TJ Slovan Halič
1. FK Buzitka (A)
OŠK Uhorské

14. kolo 29. 4. 2017 o 11:00
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

1. FK Buzitka (A)

OŠK Biskupice

OŠK Biskupice

OŠK Uhorské
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ Slovan Halič

OŠK Uhorské

TJ Santrio Láza
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

1. FK Buzitka (A)

OŠK Boľkovce
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

TJ Slovan Halič

TJ Santrio Láza

OŠK Boľkovce

4. kolo 10. 9. 2016 o 11:00
OŠK Biskupice
TJ Santrio Láza

TJ STFC Veľká nad
Ipľom

TJ Slovan Halič

OŠK Boľkovce
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

1. FK Buzitka (A)

OŠK Uhorské

5. kolo 17. 9. 2016 o 11:00
OŠK Uhorské
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce
OŠK Boľkovce
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

OŠK Biskupice

TJ Slovan Halič

OŠK Biskupice

1. FK Buzitka (A)

TJ Santrio Láza
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

OŠK Uhorské
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

OŠK Boľkovce

16. kolo 13. 5. 2017 o 11:00

1. FK Buzitka (A)

OŠK Biskupice
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

OŠK Boľkovce
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ Slovan Halič

TJ Santrio Láza

OŠK Uhorské

TJ Santrio Láza

TJ Slovan Halič

1. FK Buzitka (A)

6. kolo 24. 9. 2016 o 11:00
OŠK Biskupice

15. kolo 6. 5. 2017 o 11:00

TJ Slovan Halič

TJ Santrio Láza
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

1. FK Buzitka (A)

OŠK Boľkovce

17. kolo 20. 5. 2017 o 11:00
1. FK Buzitka (A)

OŠK Biskupice

OŠK Uhorské
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ Slovan Halič
TJ Santrio Láza

OŠK Uhorské

Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

7. kolo 1. 10. 2016 o 11:00
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

OŠK Boľkovce

TJ STFC Veľká nad
Ipľom

18. kolo 27. 5. 2017 o 11:00

OŠK Biskupice

OŠK Biskupice

TJ STFC Veľká nad
Ipľom

OŠK Boľkovce
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

OŠK Uhorské

TJ Santrio Láza

1. FK Buzitka (A)

TJ Slovan Halič

OŠK Boľkovce
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ Santrio Láza

TJ Slovan Halič

1. FK Buzitka (A)

OŠK Uhorské

8. kolo 8. 10. 2016 o 11:00

19. kolo 3. 6. 2017 o 11:00

OŠK Biskupice

TJ Slovan Halič

TJ Santrio Láza

1. FK Buzitka (A)

OŠK Uhorské
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ STFC Veľká n/ Ip.

OŠK Uhorské
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

OŠK Boľkovce
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

OŠK Boľkovce

9. kolo 15. 10. 2016 o 11:00

OŠK Biskupice
1. FK Buzitka (A)
TJ Slovan Halič
TJ Santrio Láza

20. kolo 10. 6. 2017 o 11:00

OŠK Boľkovce
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

OŠK Biskupice
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

OŠK Biskupice
TJ Slovan Halič

OŠK Uhorské

TJ Santrio Láza

1. FK Buzitka (A)

1. FK Buzitka (A)

TJ Slovan Halič

OŠK Uhorské

TJ Santrio Láza
TJ STFC Veľká nad
Ipľom
OŠK Boľkovce
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

10. kolo 22. 10. 2016 o 11:00

21. kolo 17. 6. 2017 o 11:00

OŠK Biskupice

1. FK Buzitka (A)

Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ Slovan Halič

OŠK Uhorské
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

OŠK Boľkovce
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

1. FK Buzitka (A)

OŠK Boľkovce

TJ Santrio Láza

TJ Slovan Halič

TJ Santrio Láza
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

OŠK Biskupice
OŠK Uhorské

11. kolo 8. 4. 2017 o 11:00
TJ STFC Veľká nad
Ipľom

OŠK Biskupice

OŠK Boľkovce
Klub ŠK L+M AQUA
Rapovce

TJ Santrio Láza
TJ Slovan Halič

OŠK Uhorské

1. FK Buzitka (A)

Súťaž prípraviek U11:
Poznámka: presný spôsob a termíny jednotlivých stretnutí budú zverejnené
v úradných správach ObFZ Lučenec a na futbalnete.

TERMÍNOVÁ LISTINA 2016/2017
Jesenná časť
dátum
6.8.16
7.8.16
13.8.16
14.8.16
20.8.16
21.8.16
27.8.16
28.8.16
3.9.16
4.9.16
10.9.16
11.9.16
17.9.16
18.9.16
24.9.16
25.9.16
1.10.16
2.10.16
8.10.16
9.10.16
15.10.16
16.10.16
22.10.16
23.10.16
29.10.16
30.10.16

deň
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne

Jarná časť

6. liga

7. liga

dorast
5. liga

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
-

žiaci
4.
liga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

5.
liga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

dátum

deň

25.3.17
26.3.17
1.4.17
2.4.17
8.4.17
9.4.17
15.4.17
16.4.17
22.4.17
23.4.17
29.4.17
30.4.17
6.5.17
7.5.17
13.5.17
14.5.17
20.5.17
21.5.17
27.5.17
28.5.17
3.6.17
4.6.17
10.6.17
11.6.17
17.6.17
18.6.17

So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne

6. liga

7. liga

dorast
5. liga

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-

10
11
12
13
14
15
16
17
18
-

žiaci
4.
5.
liga
liga
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
-

