Oblastný futbalový zväz Lučenec
Čajkovského 16, 984 01 Lučenec

ROZPIS
futbalových súťaží riadených
ObFZ Lučenec
v súťažnom ročníku 2014/2015

Určené:
 futbalovým klubom v okrese Lučenec a Poltár
 delegátom konferencie, členom Výkonného výboru, členom komisií ObFZ,
 rozhodcom a delegátom zväzu

Vydala ŠTK a KM ObFZ

ADRESÁR
Oblastný futbalový zväz
Čajkovského 16
984 01 Lučenec
☎047/4325981
email:obfzlc@obfzlc.sk
web: www.obfzlc.sk

Stredoslovenský futbalový zväz
Partizánska cesta 93
975 84 Banská Bystrica
☎048/4148913
fax: 048/4148914
web: www.ssfz.sk

Slovenský futbalový zväz
Trnavská 100/II
821 01 Bratislava

☎02/48206000

fax: 02/48206099
web: www.futbalsfz.sk

PREDSEDA OBFZ
Mgr. Radoslav Čičmanec
☎0907716412
predseda@obfzlc.sk
SEKRETÁR OBFZ
Štefan Pastorek
☎047/4325981
☎0905562201
obfzlc@obfzlc.sk
e-mail: predseda@obfzlc.sk, stk@obfzlc.sk, kr@obfzlc.sk, zapis@obfzlc.sk, dk@obfzlc.sk, km@obfzlc.sk,

VÝKONNÝ VÝBOR OBFZ
Ing. Ivan Ostrihoň
predseda ŠTK (športovo – technická komisia)
☎0911920667
stk@obfzlc.sk
Ing. Ján Havran
predseda KM (komisia mládeže)
☎0915820924
km@obfzlc.sk
Mgr. Dušan Zdechovan
predseda LMK (legislat.-marketing. komisia)
☎0905458919
zdechovan.dusan@gmail.com
Ing. Jozef Šulaj
predseda TMK (trénersko – metodická kom.)
☎0903531335
jozef.sulaj@gmail.com
Ing. Marcel Budáč
predseda KR (komisia rozhodcov)
☎0915836600
kr@obfzlc.sk
Ing. Marcel Kubinec
predseda DK (disciplinárna komisia)
☎0905359743
dk@obfzlc.sk
Dušan Čaban
☎0903728750
Dušan Trčan
☎0902150756

predseda OK (odvolacia komisia)
caban.dusan@gmail.com
predseda HK (hospodárska komisia)

MUDr. Marián Mózer
☎0907644144
Tibor Virág
☎0903513697

predseda ZK (zdravotná komisia)
predseda RK (revízna komisia)

BANKOVÉ SPOJENIE
Slovenská sporiteľňa a. s. mestská pobočka Lučenec
Číslo účtu: 0059331728 /0900
IČO: 00693171 DIČ: 2021179028
ORGÁNY OBFZ
Konferencia

Revízna komisia

ŠTK

KM

Výkonný výbor

DK

KR

LMK

Odvolacia komisia

HK

TMK

ZK

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

Riadenie súťaží

a) ObFZ v Lučenci riadi prostredníctvom svojich komisií nasledovné súťaže:
ŠTK
Kategória dospelí:
1. trieda - max. 14 účastníkov
2. trieda – min. 6 účastníkov, max. 14 účastníkov,
KM
Kategória dorastu: 1. trieda - max. 14 účastníkov
Kategória žiakov:
1. trieda - max. 14 účastníkov
2. trieda - max. 10 účastníkov (skrátené ihrisko)
malý futbal (turnaj) – max. 10 účastníkov
súťaž prípraviek- max. 10 mužstiev
b) Výkonný Výbor si vyhradzuje právo meniť počet účastníkov jednotlivých
súťaží s ohľadom na umiestnenie v predchádzajúcom ročníku, plnenie
podmienok pre štart v súťažiach a počet prihlásených družstiev do
jednotlivých súťaží.

2.

Hracie dni a hracie časy

a) Hracími dňami sú nedeľa (dospelí a dorast) a sobota (žiaci).
b) Hracie časy: 2 x 45 min. (dospelí a dorast), 2 x 35 min. (st. žiaci), 2 x 35
min. (2. tr. žiaci, SI), 2 x 20 min. (malý futbal – turnaj), prípravka 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 1 a 2. triede žiakov je hrací čas sobota 10,00 hod.
 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,
 ŠTK a KM si vyhradzuje právo v záujme regulárnosti zrušiť výnimky.
c) Zásady pre zmeny termínov (hodina, dátum, miesto zápasu)
 stretnutia sa zásadne predohrávajú,
 FK žiadajúci o zmenu termínu môže písomne požiadať súpera resp.
ŠTK a KM o súhlas o zmenu termínu najneskôr 21 dní pred MFS.
Zmenu hracieho dňa na deň pracovného pokoja, sobotu a sviatok je
súper povinný akceptovať. Ak nie ja dodržaná lehota 21 dní pred
MFS, môže FK písomne požiadať o zmenu s doloženým písomným
súhlasom súpera.
 ak je dohoda doložená, riadiaca komisia potom obratom spravidla
vydá súhlas na zmenu, poplatok 10 € bude zahrnutý do MZF pri
nesplnení lehoty 21 dní, u mládeže 5.- EUR.
 ŠTK a KM môže v prípade priaznivých poveternostných podmienok
po ukončení jesennej časti nariadiť predohrávanie prvého resp.
druhého jarného kola.
d) V záujme regulárnosti súťaže si ŠTK vyhradzuje právo zrušiť výnimky
z hracích dní a hracích časov a nariadiť odohrať posledné dve kolá v jednom
termíne a ÚHČ.
3.

Miesto stretnutí

a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK, ktoré sú vo vyžrebovaní na prvom
mieste a schválených ŠTK.
b) MFS všetkých kategórií sa zásadne hrajú na trávnatých ihriskách, alebo na
ihriskách schválených ŠTK.

c) O spôsobilosti hracej plochy rozhoduje s konečnou platnosťou rozhodca
stretnutia.
4.

Hospodárske náležitosti

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) Pri nedostavení sa mužstva na MFS má FK, ktorého družstvo sa stretnutia
zúčastnilo nárok na úhradu paušálnych nákladov vo výške 100 € (1. trieda
dospelých), 75 € (2. trieda dospelých a dorast), 50 € (1. a 2. trieda žiaci ).
Poškodený FK vystaví faktúru v stanovenej čiastke a odošle ju FK, ktorý
zapríčinil neodohratie stretnutia a kópiu na ObFZ. Stanovenú čiastku poukáže na
účet FK, ktoré na stretnutie nastúpilo, najneskôr do 15 dní od dňa doručenia
faktúry. Kópiu o zaplatení odošle aj na riadiaci zväz.
e) Za neodôvodnenú neúčasť družstva na stretnutí môžu byť kluby
disciplinárne potrestané do výšky 75 € (1. trieda dospelých), 50 € (2. trieda
dospelých), 30 € (dorast, žiaci).
f)
Za neplnenie podmienky o počte mládežníckych mužstiev v prípade, ak FK
odhlási zo súťaže družstvo mládeže po vylosovaní a v priebehu súťaže, alebo
bude jeho družstvo mládeže vylúčené zo súťaže na základe článku 108 SP
a prestane tak plniť podmienku mať zaradené družstvo mládeže klub môže byť
disciplinárne potrestané max. do výšky 350 €. 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.
V ďalšom období platia ustanovenia Rozpisu súťaží čl. 7, bod f), g). 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.
g) Pri neplnení podmienky, že každý FK musí mať minimálne jedného
aktívneho rozhodcu, sa stanovuje poplatok 100 € (1. trieda), 70 € (2. trieda).
h) 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. Nariaďujeme platbu bankovým prevodom alebo prevodom z účtu,
úhrady zberných faktúr poštovou poukážkou nebudú akceptované a budú sa
vracať.

i)
V prípade neuhradenia povinnej finančnej náhrady budú voči klubu
vyvodené dôsledky v zmysle príslušných ustanovení DP, SP a RS a môže byť
udelená pokuta až do výšky 100% povinnej finančnej náhrady.
j) ak FK odhlási svoje družstvo po vylosovaní, v priebehu súťaže, alebo bude
vylúčené z dôvodu na základe čl.108 môže byť disciplinárne potrestané pokutou
do výšky:
I.trieda- dospelí- 350.- EUR, II.trieda-dospelí- 250.-EUR, mládež-150.-EUR.
TECHNICKÉ USTANOVENIA
5.

Predpis

a) Hrá sa podľa Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku a tohto rozpisu ObFZ,
ktorého výklad prináleží jedine ŠTK a KM ObFZ.
b) Oficiálna úradná správa bude zverejnená na internetovej stránke ObFZ
(www.obfzlc.sk) vždy najbližší piatok po zasadnutí jednotlivých komisií do
15:oo hod. Pokyny v spravodaji a na webovej stránke sú pre FK, R a DZ záväzné.
c) ObFZ uverejňuje počas súťažného ročníka SPRAVODAJ ObFZ aj
prostredníctvom MY Novohradské noviny. Adresa redakcie: OD PRIOR,
Novohradská 3, 984 01 Lučenec, ☎047/4331437, 047/4331439.
6.

Štart hráčov

a) V kategórii dospelých môžu štartovať hráči narodení pred 31.12.1995
(vrátane) po dovŕšení 18 roku veku.
b) V kategórii dorastu hráči narodení od 1.1.1996 do 31.12.1999 po dovŕšení
14. roku veku.
c) V kategórii žiakov hráči narodení od 1.1.2000 do 31.12.2003 po dovŕšení
10. roku veku
 v skupine starších žiakov U15 hráči narodení od 1.1.2000 do 31.12.2001 po
dovŕšení 12. roku veku
d) Výnimky z uvedených kategórií:
 hráč zo skupiny prípravky môže štartovať v kategórii žiakov po dovŕšení 9.
roku veku,
 hráč zo skupiny mladších žiakov môže štartovať v skupine starších žiakov
po dovŕšení 11. roku veku,
 hráč z kategórie žiakov môže štartovať v kategórii dorastu po dovŕšení 13.
roku veku

 hráč z kategórie dorastu môže štartovať v kategórii dospelých po dovŕšení
16. roku veku, po dovŕšení 18. roku veku sa nevyžadujú doklady podľa SP
čl. 113.,
 pre štart hráča vo vyššej kategórii vo vyššie uvedených prípadoch sú kluby
podľa čl. 113 povinné pre každého hráča zvlášť vyžiadať si písomný súhlas
rodičov (zákonného zástupcu) s dátumom a príslušného telovýchovného
lekára s dátumom. Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej aj vyššej
vekovej kategórii nesie klub a príslušný tréner,
 každý hráč, ktorý nastupuje na stretnutie za družstvo vyššej vekovej
kategórie ako je jeho vlastná, sa pred stretnutím najneskôr v polčasovej
prestávke preukáže na požiadanie súperovi dokladom o povolení štartu vo
vyššej vekovej kategórii. V prípade, že hráč uvedený doklad nepredloží,
rozhodca ho k stretnutiu nepripustí,
 v súťaží prípraviek môžu hráči štartovať aj na preukaz poistenca
e) Striedanie hráčov: 3 hráči (kategória dospelých), 4 hráči (kategória dorastu)
6 hráči (kategória žiakov), neobmedzene (súťaž na skrátenom ihrisku,turnaj,
prípravka).
7.

Podmienky účasti

a) Štartovné vklady: 100 € (1. trieda dospelí), 85 € (2. trieda dospelí), bez
poplatku (mládež).
b) Všetci hráči musia byť riadne registrovaní v ISSF systéme a musia sa pred
každým MFS preukázať rozhodcovi prostredníctvom vedúceho mužstva, dospelí,
dorastenci a žiaci platným registračným plastovým preukazom a v súťaží
prípraviek preukazom poistenca. Za lekárske prehliadky (zdravotný stav hráčov)
zodpovedajú FK. Za registračné preukazy tiež zodpovedajú FK (či je platný a či
hráč nie je v treste.). Pokiaľ ide o celé mužstvo platí SP čl. 35 body 2, 3.
c) Na MFS musia hráči nastupovať v dresoch s dobre viditeľnými číslami od 1
do 99. Brankári musia mať odlišnú farbu dresov od ostatných hráčov i od farby
dresu rozhodcu. Prednosť voľby farby dresov má domáce družstvo. Kapitán
družstva musí mať 5 cm širokú pásku na rukáve odlišnej farby od farby dresu.
d) Súčasťou výstroja okrem iného musia byť u každého hráča chrániče
holenných kostí. Hráča bez chráničov rozhodca nesmie pripustiť k hre.
e) Hráči môžu v jednom kalendárnom dni štartovať len za jedno družstvo
v jednom stretnutí.
f)
Účastníci 1. triedy dospelých musia mať jedno mládežnícke družstvo
zaradené v dlhodobej súťaži, kvalifikovaného trénera, jedného aktívneho
rozhodcu v súťažiach ObFZ, šatňu pre hráčov hostí, domácich, šatňu pre
rozhodcov a delegáta zväzu s minimálnym vybavením (umývadlo s tečúcou
vodou, uterák, stôl, stoličky). Musia mať kryté striedačky pre domácich a hostí

a funkčné sociálne zariadenie so sprchou a WC v areáli ihriska. Klubom, ktoré
nemajú sociálne zariadenia v areáli ihriska môže ŠTK udeliť výnimku v prípade,
že vyhovujú predpísaným požiadavkám a sú v blízkosti ihriska. Pre zabezpečenie
vyhotovovania zápisov v systéme ISSF je nutné disponovať funkčným
počítačom, tlačiarňou a pripojením na internet.
V prípade, ak družstvo aj po opakovanom upozornení nespĺňa tieto podmienky,
môže byť na základe RS bodu 1 pís. b) zaradené do nižšej súťaže, aj keď nebude
na zostupujúcom mieste.
g) Účastníci 2. triedy dospelých musia mať kvalifikovaného trénera, jedného
aktívneho rozhodcu v súťažiach ObFZ, šatňu pre hráčov hostí, domácich, šatňu
pre rozhodcov a delegáta zväzu s minimálnym vybavením (umývadlo s tečúcou
vodou, uterák, stôl, stoličky. Striedačky pre domácich a hostí a funkčné sociálne
zariadenie. Klubom, ktoré nemajú sociálne zariadenia v areáli ihriska môže ŠTK
udeliť výnimku v prípade, že vyhovujú predpísaným požiadavkám a sú
v blízkosti ihriska. Pre zabezpečenie vyhotovovania zápisov v systéme ISSF je
nutné disponovať funkčným počítačom, tlačiarňou a pripojením na internet.
h) Všetky hracie plochy musia byť ohradené od divákov vnútorným pevným
zábradlím. Pre hráčov a rozhodcov musí byť zabezpečený nerušený odchod
z hracej plochy (odporučenie: oddelenie miesta odchodu R a hráčov
a zabezpečenie dostatočným počtom členov US). Zodpovedá usporiadajúci FK.
i)
V súťažiach riadených ObFZ musí byť striedanie hráčov vykonané
pomocou obojstranne viditeľných číselných tabúľ, ktoré je povinný pre obidve
družstvá poskytnúť usporiadajúci FK.
j)
Na MFS všetkých vekových kategórií musí byť prítomná kvalifikovaná
zdravotná služba (lekár popr. zdravotník) a musia byť k dispozícii nosidlá.

8.

Súpisky – zoznamy

a) Kluby, ktoré majú viac ako jedno družstvo, predložia riadiacemu orgánu
súpisku prvého družstva „A“. Na súpiske „A“ družstva dospelých i mládeže bude
uvedených minimálne 13 hráčov.
b) Sezónne súpisky mužstiev sa nahrávajú výhradne v ISSF systéme,
c) Hráči, ktorí sú uvedení na súpiske, môžu hrať v MFS za to družstvo, na
ktorého súpiske sú uvedení. Za „B“ družstvo môžu štartovať v MFS maximálne 3
hráči uvedení na súpiske „A“ družstva pod poradovými číslami 1 – 13 a ktorí
za „A“ družstvo v príslušnej vekovej kategórii a v príslušnej časti súťažného
ročníka (jeseň alebo jar) neštartovali vo viac ako 10 MFS. Za štart v MFS sa
považuje akýkoľvek jeho časový úsek. Hráči uvedení na súpiske – zozname „A“

družstva pod poradovým číslom 14 a vyššie, môžu za „B“ družstvo štartovať bez
obmedzenia.
d) Hráči s povoleným štartom vo vyššej vekovej kategórii sa uvedú na
zozname základného celku.
e) Všetky „B“ družstvá musia povinne nosiť súpisku „A“ družstiev hrajúcich
vo vyšších súťažiach.
Sezónne súpisky hráčov sú platné pre celý súťažný ročník 2014/2015.
V priebehu ročníka musia byť súpisky v ISSF dopĺňané o nových hráčov
( prestupy, hosťovania, registrácia).
f)
Potvrdené sezónne súpisky v písomnej forme predkladajú na ObFZ
najneskôr 5 dní pred začiatkom súťaže.
g)
Súpisky musia byť potvrdené aj príslušným lekárom a tieto nosiť so sebou
na MFZ.
k) Hráči s povoleným striedavým štartom sa uvedú na zozname základného
celku s poznámkou – povolený striedavý štart. Spolu so zoznamom predloží FK
aj kópiu povolenia striedavého štartu riadiacej komisii.
9.

Systém súťaže

1. Súťaž 1. triedy sa hrá systémom každý s každým dvojkolovo jeseň – jar
podľa žrebovania, ktoré je súčasťou tohto rozpisu.
2. Súťaž 2. triedy dospelých štvorkolovo podľa žrebovania, ktoré je súčasťou
tohto rozpisu
3.
1. triedy dorastu sa hrá každý s každým štvorkolovo podľa žrebovania,
ktoré je súčasťou tohto rozpisu
4. Súťaž I.triedy žiakov sa hrá každý s každým dvojkolovo jeseň - jar podľa
žrebovania, ktoré je súčasťou tohto rozpisu
5. Súťaž 2. triedy žiakov na skrátenom ihrisku pri počte menej ako 7
účastníkov sa hrá štvorkolovo, každý s každým dve kolá na jar a dve na jeseň. Pri
počte účastníkov sedem a viac sa hrá dvojkolovo, podľa žrebovania ktoré je
súčasťou tohto rozpisu.
6. V turnajovej súťaži žiakov sú družstvá rozdelené do skupín, pričom každé
družstvo usporiada po jednom turnaji na jeseň a na jar.
7. V súťaži prípraviek sa hrá každý s každým dvojkolovo jeseň - jar
s usporiadaným záverečného turnaja po ukončení jesennej a jarnej časti súťaže.

10. Hodnotenie výsledkov
a) Základom hodnotenia výsledkov je zápis rozhodcu o stretnutí a správa DZ.
V prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu družstvá postupujú podľa čl.
73 SP. Domáci FK je povinný zaslať riadne vyplnený zápis o stretnutí do 48 hod.
b) Ak majú v súťaži dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov rozhoduje
o poradí na určenie majstra 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 kvalifikáciu.
Na určenie priebežného poradia, kde sa nerozhoduje o postupe a zostupe platí:
- 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.
d) V súťažnom ročníku 2014/2015 sa nariaďuje v súťažiach dospelých
vyhotoviť zápisy zo stretnutí v 6 exemplároch, z ktorých 2 kópie budú
k dispozícii AR, 1 kópia bude k dispozícii domácemu družstvu, 1 hosťujúcemu, 1
DZ a originál rozhodcovi.
11. Postup a zostup
a) Víťaz 1. triedy dospelých postúpi priamo do 5. ligy regionálnej súťaže po
splnení podmienok rozpisu súťaží SsFZ. Z 1. triedy vypadne posledné družstvo,
ktoré získalo najmenej bodov a tak uvoľní miesto pre postupujúceho z 2. triedy.
Z 1. triedy zostúpi minimálne taký počet družstiev z konca tabuľky, aby uvoľnili
miesto víťazovi 2. triedy a viac podľa zostupujúcich z 5. Ligy skupiny D.
b) V prípade dlhodobého neplnenia podmienok pre štart mužstiev v I.triede si
ŠTK vyhradzuje právo nezaradiť FK do 1.triedy a do I.triedy bude zaradené
nasledujúce družstvo z 2. triedy, ktoré splní podmienky stanovené týmto
rozpisom pre účasť v 1. triede.
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 108 SP.

12. Rozhodcovia a delegáti zväzu
a) 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.
b) 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.
c) 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 20 dní pred uvedeným stretnutím.
d) FK má právo požiadať KR o nedelegovanie 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.
e) Všetky FK hrajúce v súťažiach ObFZ dospelých majú povinnosť mať aspoň
jedného aktívneho rozhodcu v súťažiach ObFZ. Nesplnenie tejto požiadavky
bude mať za následok finančný postih podľa čl. 4 pís. g).
f)
Po skončení súťažného ročníka sa nominačné listiny rozhodcov a delegátov
rozpúšťajú. Návrh nových nominačných listín na nasledujúci súťažný ročník
predkladá KR a schvaľuje VV.
g) Rozhodcovia a delegáti sú povinní dostaviť sa na MFS 45 minút a na
mládežnícke stretnutia 30 minút pred jeho úradným začiatkom.
h) 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.
i)
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 1. a 2. 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 zápise preškrtne (v ISSF
odstráni z nominácie), hráča nepripustí ku hre, popíše túto skutočnosť na
zadnej strane zápisu a nechá tento záznam pred MFS podpísať
K príslušného družstva (u mládeže aj VD). RP R predloží so zápisom na
riadiacu komisiu.
5. v prípade námietky K proti štartu hráča zaznamenanej v zápise, dôsledne
vykonať kontrolu totožnosti tohto hráča (fyzicky, ISSF, www.futbalnet.sk,
fotografia hráča a pod.) a uvedie do zápisu námietky respektíve výsledok
kontroly totožnosti hráča v súlade s PF a SP.
6. R sú povinní po stretnutiach všetkých vekových kategórií uzatvoriť ISSF
zápis najneskôr do pondelka 12:00 hod.
7. R zasielajú len originál papierového zápisu na ObFZ(v prípade
nevyhotovovania zápisu v systéme ISSF zašle R originál a 2 kópie). Zápisy
R doručia osobne na sekretariát zväzu najneskôr v utorok do 15 00 hod,
prípadne odošlú poštou doporučene 1. triedou najneskôr do utorka 12:00
hod.
8. R v stanovených prípadoch (násilie spáchané na R, AR a DZ, námietky
zaznamenané v zápise, hodnotenie výkonu R DZ pod 7,9 za pokutový kop,
gól, a ČK) oznámi predsedovi KR na MT 0915836600 najneskôr 2 hod. po
MFS informácie k daným skutočnostiam.
9. Ospravedlniť svoju neúčasť najneskôr do utorka do 16:00 hod. príslušného
týždňa emailom na kr@obfzlc.sk.
j)
R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine 1. a 2. triedy dospelých nemôžu byť
aktívnymi hráčmi v súťažiach ObFZ.
k) 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.
l)
DZ na požiadanie zástupcov médií informuje o údajoch z MFS – výsledok,
polčas, strelci gólov, osobné tresty.
m) 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. po odohratí
MFS.
n) Za nedodržanie príslušných nariadení KR týkajúcich sa bodu 12 RS budú
voči R a DZ vyvodené príslušné opatrenia (pokarhanie, pokuta podľa interných
zásad KR, návrh na disciplinárne potrestanie).

13. Disciplinárne povinnosti
a) 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.
b) 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 úradnom spravodaji uvádzané v skrátenej
forme s počtom stretnutí a skratkou SN a podmienečné DO na počet súťažných
stretnutí s počtom stretnutí a skratkou SP.
c) 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.
d) Ak trest uložený na počet súťažných stretnutí nemôže byť vykonaný v súťaži,
v ktorej bol uložený (napr. prestup, skončenie súťaže, vyšší vek a pod.),
potrestaný ho vykoná v súťaži, v ktorej hrá družstvo, za ktoré je oprávnený
štartovať.
d) Ak bol hráč vylúčený, alebo bol DZ uvedený, že mal byť vylúčený, ak sa
dopustil previnenia, za ktoré rozhodca vylučuje pred stretnutím alebo po
stretnutí do podpísania zápisu o stretnutí kapitánom družstva, keď táto
skutočnosť je uvedená v zápise o stretnutí a kapitán družstva bol s tým
oboznámený, má okamžite po stretnutí zastavenú činnosť až do prijatia
rozhodnutia DK.
e) 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.
f) Ak bolo hráčovi uložené DO pozastavenie výkonu športovej činnosti, nesmie
počas MFS družstva, ktorého sa DO týka, vykonávať žiadnu funkciu.
g) 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, keď táto skutočnosť je uvedená v zápise 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 v MFS
všetkých kategórií.
h) 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.
i) DO pozastavenie výkonu športovej činnosti a pozastavenie výkonu funkcie na
časové obdobie, ktoré nie je dlhšie ako 6 mesiacov, DK počas súťažnej prestávky
preruší.
j) Previnilec má právo zúčastniť sa na disciplinárnom konaní, resp. sa môže
písomne vyjadriť ku svojmu previneniu.
k) Previnilec je povinný písomne sa vyjadriť ku svojmu previneniu v prípade,
keď kapitán družstva znesie námietku do zápisu o stretnutí proti popisu
previnenia previnilca resp. v prípade, keď o to DK previnilca požiada.
l) V prípade, ak sa previnilec vyjadrí ku svojmu previneniu, písomné vyjadrenie
musí obsahovať vyjadrenie k svojmu previneniu a vlastnoručný podpis
previnilca.
m)Pri inzultácii sú povinné oba zainteresované FK písomne sa vyjadriť k prípadu
do 48 hodín a toto doručiť na sekretariát ObFZ.
n) Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia je stanovená povinnosť
uhradiť náklady disciplinárneho konania za disciplinárne previnenia vo výške
10 € (dospelí), 5 € (dorast), 5 € (žiaci).
o) Za disciplinárne prerokovanie previnenia funkcionárov je úhrada nákladov
disciplinárneho konania tiež 10 €. Za disciplinárne previnenie FK je úhrada 10
€ (dospelí), 5 € (mládež).
p) Pri žiadosti o zmenu zvyšku trestu je stanovený poplatok 10 € (dospelí), 5 €
(dorast), 5 € (žiaci).
q) DK od nového súťažného ročníka bude trestať za 5, 9, 12 ŽK v družstvách
dospelých a dorastu. V súťažiach žiakov sa od evidencie napomínaných
hráčov upúšťa.
r) Napomínanie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom
súťažnom ročníku. Pri prestupe resp. hosťovaní hráča v priebehu súťažného
ročníka do iného klubu toho istého stupňa súťaže sa dovtedy obdržaný počet
ŽK prenáša.
s) FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŽK a zodpovedajú za to, že hráč
nenastúpi na najbližšie hrané majstrovské stretnutie po piatom, deviatom, resp.
dvanástom napomenutí, nakoľko hráč má po udelení 5, 9, 12 ŽK okamžite po
stretnutí zastavenú činnosť.
V MFS sa tresty za napomínanie hráčov ŽK stanovujú nasledovne:
 po 5. napomenutí ŽK sa zastavuje činnosť na 1 hrané stretnutie,
 po 9. napomenutí ŽK sa zastavuje činnosť na 1 hrané stretnutie,
 po 12. napomenutí ŽK sa zastavuje činnosť na 1 hrané stretnutie.
Pri každom napomenutí po ktorom nasleduje zastavenie činnosti je stanovený
poplatok 10 €.

Ak bol hráč v MFS za previnenie napomenutý ŽK a za druhý priestupok
napomenutý ŽK a následne vylúčený (vylúčenie po napomenutí druhou ŽK),
neeviduje sa v tomto stretnutí žiadna ŽK hráča. Ak hráč dostane v poslednom
stretnutí súťažného ročníka 5, 9, 12 – tu ŽK, 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 25 € a zastaví účinnosť DO na 1 MFS
za príslušný počet ŽK.
t) V prípade, že bolo stretnutie neodohrané resp. predčasne ukončené bez viny
obidvoch družstiev, pričom sa celé stretnutie bude opakovať v novom termíne,
trest na počet súťažných stretnutí (aj trest za príslušný počet ŽK) v takomto
stretnutí nebol vykonaný. Keď bolo stretnutie neodohrané resp. predčasne
ukončené z viny niektorého družstva pričom bolo následne kontumované, trest
na počet súťažných stretnutí (aj trest za príslušný počet ŽK v takomto
stretnutí) bol vykonaný.
x) Pokuta za neprístojnosti divákov a členov realizačného tímu sa stanovuje v 1.
a 2. triede dospelých minimálne na 25 €.
y) Úhrada pokút a poplatkov je zabezpečená súhrnne mesačne po skončení
kalendárneho mesiaca prostredníctvom mesačných zberných faktúr
vystavovaných pre jednotlivé FK v ISSF.
14. Tituly a ceny
Družstvá umiestnené na prvých troch miestach v jednotlivých súťažiach
dospelých a mládeže obdržia poháre, diplomy a vecné ceny.
15.

Poplatky

a) Námietky a odvolania nesmú mať formálne chyby a budú prerokované len
vtedy, ak boli podané v zmysle SP, čl. 118 – 130
Poplatky pri podaní námietok: čl. 120 – 124 SP, 10 € (dospelí), 5 € (žiaci, dorast)
Poplatky pri podaní odvolania: 33 €
b) Poplatky pri prestupoch a registrácii:
Poplatky za registráciu hráča: 5 € (dospelí, mládež)
Poplatky za prestup: 10 € (dospelí), 7 € (dorast), 5 € (žiaci)
Poplatok za vystavenie plastového preukazu: 5 € a poplatok za dopravné
uhrádzané kuriérovi.
Poplatky a pokuty, ktoré udelí ObFZ prostredníctvom komisií sú FK povinné
zaplatiť do 10 dní od vystavenia zbernej faktúry v systéme ISSF.
c) Štartovné kluby vykonávajú prostredníctvom ISSF, zálohy pre R a DZ
formou poštových poukážok, ktoré sú k dispozícii na sekretariáte ObFZ, pričom
do rubriky správa pre prijímateľa sa musí uviesť účel platby s príslušným

variabilným symbolom. Platby možno vykonávať aj prevodom z účtu, v
ojedinelých prípadoch je možné uhrádzať uvedené platby aj na sekretariáte
ObFZ, kde sa vystaví doklad o zaplatení.
16. Súťaž o najlepšieho strelca
ObFZ Lučenec organizujú súťaž o najlepšieho strelca 1. a 2. triedy
dospelých. Okresné združenie telesnej kultúry v Lučenci venuje cenu pre
najlepšieho strelca v kategórii dorast a starší žiaci.
17. Náležitosti rozhodcov a delegátov zväzu
Odmeny rozhodcom, asistentom rozhodcov a delegátov v súťažiach
riadených ObFZ sú nasledovné:
súťaž

dospelí

1. trieda

2. trieda

dorast

mládež

dorast
predzápas
žiaci (1.tr.)
žiaci (1.tr.)
predzápas
žiaci (2.tr.
– skr. ihr.)
žiaci (2.tr.
- skr. ihr.)
predzápas
turnaj

cestovné

stravné

poštovné

ošatné

spolu

R
AR
DZ
R
AR
DZ
R
AR
DZ
R
AR
R

20 €
20 €
20 €
17 €
17 €
17 €
10 €
10 €
9€

4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€

1€
1€
1€
1€
1€
1€
1€
1€

5€
3€
3€
5€
7€
5€
2€

30 €*
24 €*
25 €
25€ *
21 €*
22 €
18 €**
14 €**
6 €**
8 €**
5 €**
16 €**

R

-

-

1€

6€

7 €**

R

9€

4€

1€

-

14 €**

R

-

-

1€

4€

5 €**

R

9€

4€

1€

6€

20 €**

* 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)
Finančné náhrady rozhodcom, asistentom rozhodcov a delegátovi v stretnutiach
riadených ObFZ obsahujú 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.
18. Súťaž slušnosti
V súťažnom ročníku 2014/2015 v 1. a 2. triede dospelých bude prebiehať
súťaž slušnosti. Bude sa vyhodnocovať na základe stanovených kritérií, kde
prvotným podkladom bude zápis o stretnutí R a správa DZ, prípadne DP.
Kritériá súťaže slušnosti:
1) Správanie hráčov:
Vzorné - bez kariet (20 bodov), za každú ŽK (- 2 body), za každú ČK (- 5 bodov),
za neprístojnosti pred a po stretnutí (-10 bodov)
2) Správanie divákov:
Vzorné (20 bodov), za nešportové správanie (- 5 bodov), za hrubé nešportové
správanie (- 10 bodov), za masové prejavy HNS (- 20 bodov)
3) Správanie funkcionárov, trénerov, členov realizačných tímov:
Vzorné (20 bodov), za nešportové správanie (- 5 bodov), za hrubé nešportové
správanie (- 10 bodov), za neprístojnosti pred a po stretnutí (- 10 bodov)
4) Usporiadateľská služba:
Vzorná – bez pripomienok (20 bodov), dostatočná - s pripomienkami (do -10
bodov), nedostatočná - závažné nedostatky (do - 20 bodov)
5) Dodržiavanie noriem, SP, rozpisu súťaže:
Vzorné (20 bodov), dostatočné - menej závažné (do - 10 bodov), nedostatočné závažné nedostatky (do - 20 bodov)
6) Účasť na aktívoch, školeniach a iných podujatiach organizovaných ObFZ:
Účasť zástupcu FK (20 bodov), neúčasť zástupcu FK (0 bodov)
7) Neúčasť na MFS, neoprávnený štart hráča, iné (do - 30 bodov)
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. 100 bodov,
družstvo hostí 80 bodov. Ďalšie plusové resp. mínusové body družstvá získavajú
za skutočnosti uvedené v bodoch 6. a 7. Súťaž bude vyhodnotená po skončení
súťažného ročníka 2014/2015, pričom najslušnejšie družstvá 1. a 2. triedy

dospelých budú odmenené diplomom a vecnými cenami na Aktíve klubov pre
nový súťažný ročník 2015/2016.
19. 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).
20. Dôležité 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) Tým FK 1. triedy dospelých, ktorým dorastenecké alebo žiacke družstvá
nenastúpia na MFS spolu v troch prípadoch, bude udelená finančná pokuta.
c) Bez zaplatenia súťažného vkladu ani jedno družstvo nemôže štartovať
v jednotlivých súťažiach.
d) Ak bude družstvo zo súťaže vylúčené alebo z nej vystúpi, jeho výsledky sa
anulujú. Zároveň bude považované za zostupujúce družstvo.
e) 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.
f)
Každý usporiadajúci FK je povinný na MFS zabezpečiť usporiadateľskú
službu. Počas výkonu funkcie členovia US musia mať oblečené reflexné vesty
označené číslami. HU musí byť označený nápisom Hlavný usporiadateľ a ich
očíslovaný menný zoznam musí byť predložený 20 min. pred MFS na
predpísanom tlačive DZ, resp. rozhodcovi stretnutia.
Minimálny počet usporiadateľov: 6 (1. trieda), 4 (2. trieda), 2 (mládež) .
FK sú povinné sa riadiť ustanoveniami zákona č. 1/2014 o organizácií
športových podujatí a zabezpečiť počet usporiadateľov v závislosti od počtu
zúčastnených osôb na podujatí.
g) Ak hráč (žiak, dorastenec, dospelý) bol nominovaný do oblastného výberu
a nenastúpi bez odôvodnenia na zápas, bude mať zastavenú činnosť do vyriešenia
prípadu v súlade s DP.
h) V čase pracovnej neschopnosti je hráč povinný predložiť klubu doklad o PN
a počas jej trvania hráč nemôže štartovať v MFS.
i)
V súťažiach mládeže je konfrontácia povinná za účasti kapitánov
a vedúcich družstiev.

j)
Konfrontácia u mládeže musí byť vykonaná pred začiatkom stretnutia,
u dospelých môže byť vykonaná najneskôr v polčasovej prestávke. Námietky po
stretnutí nebudú prerokované (platí pre všetky vekové kategórie).
k) Každý FK môže v priebehu zápasu doplniť (do 11) družstvo hráčom, ktorý
predloží RP rozhodcovi a ktorého totožnosť overí kapitán súperovho družstva.
rozhodca takéhoto hráča doplní v prestávke resp. po stretnutí do zápisu o stretnutí
a túto skutočnosť uvedie do zápisu.
l)
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
m) FK môže podať sťažnosť na výkon R a AR, prípadne správanie sa DZ. Táto
sťažnosť musí byť doručená na KR ObFZ, prípadne ŠTK, najneskôr do 48 po
stretnutí. Sťažnosť musí obsahovať:
 názov a adresu FK, ktorý podáva sťažnosť,
 mená, priezviská a adresy zástupcov oprávnených FK zastupovať,
 označanie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti,
 popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R resp. AR), voči ktorým FK
podáva sťažnosť,
 pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov FK s uvedením ich mien,
priezviska a funkcie v FK,
 podací lístok a doklad o úhrade poplatku za prerokovanie sťažnosti,
 poplatok za prerokovanie sťažnosti sa stanovuje na 15 € s tým, že ak
sťažnosť bude posúdená ako oprávnená, poplatok sa príslušnému FK vráti.
Sťažnosť na výkon R a AR, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti, bude
posudzovaná primárne komisiou rozhodcov, rozšírenou o členov úseku pre
riešenie sťažností. V prípade, že FK nesplní vyššie uvedené podmienky, sťažnosť
nebude prerokovaná a bude zamietnutá.
n) Neúčasť družstva na stretnutí okrem športovo - technických dôsledkov
podlieha aj disciplinárnemu konaniu.
o) V súťažiach dospelých FK 20 min. pred MFS predloží R úplne a správne
vyplnený a podpísaný zápis (kapitán a vedúci družstva) o stretnutí vrátane RP.
Neopodstatnené porušenie tohto nariadenia bude mať za následok disciplinárny
postih. V súťažiach mládeže podpisovanie zápisu o stretnutí pred MFS vykonáva
K a VD v šatni pre rozhodcov, po vykonaní povinnej konfrontácie hráčov podľa
čl. 66 SP. Doporučujeme, aby kluboví resp. tímoví manažéri vykonávali
nominácie hráčov v ISSF v dostatočnom predstihu, aby sa nepredlžovali začiatky
stretnutí a vyhlo sa problémom v súvislosti nominácie hráčov.
p) VD 20 min. pred MFS predložia R dresy na kontrolu ich farebnej
rozlíšenosti. Družstvo hostí v MFS dospelých musí rešpektovať farbu dresov
družstva domácich uvedený v rozpise súťaží a na MFS si povinne prinesie

odlišnú farbu dresov voči farbám dresov domácich. V MFS mládeže v prípade,
ak sa dresy družstiev vzájomne farebne nelíšia, zmenu dresov vykoná družstvo
domácich. R s konečnou platnosťou rozhoduje o farebnom rozlíšení dresov,
trenírok a štulpní družstiev. V prípade, ak družstvo hostí nemá k dispozícii dresy
inej farebnej kombinácie R a DZ:
- požiadajú družstvo domácich o poskytnutie dresov družstvu hostí odlišnej farby
od dresov ich mužstva.
- v prípade, ak družstvo domácich požiadavke nevyhovie, MFZ sa neuskutoční. R
však musí vyčerpať všetky možnosti, aby k odohratiu MFZ došlo.
- družstvo hostí, ktoré zavinilo neodohratie MFZ bude disciplinárne riešené
podľa DP a riadiaca komisia stanoví nový termín odohratia stretnutia, pričom
družstvo domácich uplatní náhradu voči družstvu hostí v rozsahu podľa kapitoly
4 písmeno d. Uvedené skutočnosti uvedú R a DZ v zápise o stretnutí a správe DS.
q)
V súťažiach I. a II. dospelých je povinnosť vyhotovovania elektronického
zápisu o stretnutí v systéme ISSF (v II.triede dospelých v jesennej časti sa
vyhotovuje zápis v systéme ISSF v skúšobnej prevádzke).
r)
Každý FK pripraví na stretnutie v 1. triede minimálne 3 lopty a v ostatných
súťažiach minimálne 2 lopty, ktoré vyhovujú v zmysle pravidiel futbalu.
s) Usporiadajúci klub v 1. triede dospelých je povinný zabezpečiť na MFS
minimálne dvoch zberačov lôpt.
t)
Usporiadajúci klub je povinný cestou HU prevziať motorové vozidlo
rozhodcov, DZ, respektíve funkcionárov ObFZ pred MFS, ich prevzatie podpísať
HU na formulári ,,Usporiadateľská služba“ a zabezpečiť ich ochranu. Po stretnutí
HU motorové vozidlo odovzdá rozhodcom, DZ príp.funkcionárom ObFZ. Za
prípadné poškodenie MV zodpovedá uporiadajúci FK podľa čl. 44 SP.
u) V súťažiach ObFZ Lučenec je usporiadajúci klub povinný umožniť
bezplatný vstup do areálu štadióna 23 člennej výpravy hosťujúceho FK.
v) V stretnutiach 1. triedy dospelých je domáci FK povinný vyhotoviť
nestrihaný a neprerušovaný videozáznam s trvalým údajom prebiehajúceho času.
(v stretnutiach 2. triedy je zhotovovanie videozáznamu nepovinné!)
Videozáznam musí spĺňať nasledujúce podmienky:
1. záznam musí byť vyhotovený z optimálneho miesta (v prípade, ak nie je
okolo HP tribúna doporučujeme vytvoriť samostatné stanovište na úrovni
stredovej čiary HP vyvýšené najmenej 1,5 m),
2. videotechnik vyhotovuje videozáznam od momentu nástupu rozhodcov zo
stredu hracej plochy pred zahájením stretnutia a druhého polčasu. Po
ukončení prvého polčasu a stretnutia videotechnik sníma odchod rozhodcov
a hráčov z hracej plochy a následne aj mimo hracej plochy až do priestorov,
ktoré sú z miesta vyhotovenia videozáznamu videokamerou dosiahnuteľné.
V prípade, ak bude mať videotechnik usporiadajúceho družstva problémy
pri zhotovovaní videozáznamu zo stretnutia, ktoré môžu zapríčiniť nesplne-

3.

4.

5.
6.

7.

nie podmienok stanovených Rozpisom súťaží vo futbale 2014/2015, oznámi
túto skutočnosť ihneď HU stretnutia. HU o tom v polčase resp. po ukončení
stretnutia upovedomí DZ, ktorý túto skutočnosť uvedie v správe DZ,
keďže zhotovený videozáznam si majú právo ku svojej činnosti vyžiadať
odborné komisie (KR, DK, a i.) sú kluby povinné archivovať ho najmenej
60 dní po odohratí stretnutia,
ak si chce videozáznam vyhotoviť hosťujúci FK, je usporiadajúci FK
povinný vytvoriť potrebné materiálno technické podmienky (vhodné
miesto, možnosť nabitie batérie) pre osoby vyhotovujúce videozáznam.
Zároveň je povinný zabezpečiť ich bezpečnosť. Hosťujúci oddiel je
povinný nahlásiť vyhotovovanie videozáznamu R pred MFZ. Porušenie
uvedeného ustanovenia usporiadajúcim FK bude riešené DK,
o vyhotovenie videozáznamu môže požiadať aj iný subjekt. Usporiadajúci
FK môže dať k vyhotoveniu videozáznamu súhlas.
V prípade zaznamenania námietky do zápisu voči popisu priestupku
vylúčeného hráča v MFS dospelých 1. triedy je družstvo domácich povinné
doručiť do 48 hod. po MFS KR videozáznam z MFS na DVD nosiči vo
formáte MPEG 2.
V prípade požiadania DZ o doručenie videozáznamu na ObFZ je družstvo
domácich povinné doručiť videozáznam do 48 hod. po MFS na KR
videozáznam z MFS na DVD nosiči vo formáte MPEG 2. Uvedenú
požiadavku DZ uvedie cestou R na zadnú stranu zápisu o stretnutí a dá
podpísať HU.

z) Pri porušení RS bod 20 písmeno v, môžu odborné komisie resp. ďalšie
orgány ObFZ navrhnúť DK ObFZ peňažnú pokutu pre zodpovedný FK až do
výšky 300 €.
x) Kapitán družstva po skončení stretnutia môže požiadať o uvedenie
námietky do zápisu o stretnutí, nie však voči výkonu R. Týka sa to jeho
rozhodnutí s uplatňovaním pravidiel futbalu v hre (uznanie resp. neuznanie gólu,
nariadenie resp. nenariadenie pokutového kopu, udelenie osobného trestu, hráč
mimo hry a pod.) Takúto námietku nie je možné kvalifikovať ako sťažnosť
v zmysle písmena m).
21. Záväzné pokyny pre rozhodcov, delegátov zväzu a členov FK v rámci
ObFZ Lučenec
1) Hrubé nešportové správanie sa a iné závažné priestupky členov družstva
(podľa bodu a, e) a hráčov (podľa bodu b, c, d), za ktoré rozhodca hráča
vylučuje v zmysle pravidla XII. Pravidiel futbalu

a) v čase po príchode rozhodcu do areálu štadióna, do okamihu, kedy pred
stretnutím kapitán družstva podpíše zápis o stretnutí (ďalej len zápis):
 rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia člena
družstva, popis priestupku) a o priestupku pred stretnutím informuje
kapitána príslušného družstva (u mládeže aj vedúceho družstva).
b) od okamihu, kedy pred stretnutím kapitán družstva podpíše zápis, do
začiatku hry:
 rozhodca previnivšieho sa hráča nepripustí ku hre, za tohto hráča môže
nastúpiť iný hráč z náhradníkov uvedených v zápise,
 rozhodca previnivšieho sa náhradníka nepripustí ku hre,
 rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia hráča,
popis priestupku) a nechá tento záznam podpísať kapitánovi príslušného
družstva (u mládeže aj vedúcemu družstva).
c) od začiatku hry, do okamihu ukončenia hry:
 rozhodca postupuje v súlade s právomocami, ktoré má dané Pravidlami
futbalu.
d) od okamihu ukončenia hry, do podpísania zápisu kapitánom družstva:
 rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia hráča,
popis priestupku) a nechá tento záznam podpísať kapitánovi príslušného
družstva (u mládeže aj vedúcemu družstva).
e) v čase od podpísania zápisu kapitánom družstva do okamihu opustenia
areálu štadióna rozhodcom:
 rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia člena
družstva, popis priestupku).
2) Hrubé nešportové správanie sa a iné závažné priestupky funkcionárov,
usporiadateľov a členov realizačného tímu:
a) v čase podľa 1a):
 rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a
funkcia previnilca, popis priestupku) a o priestupku pred stretnutím
informuje kapitána príslušného družstva (u mládeže aj vedúceho
družstva).
b) v čase podľa 1b), 1c) (len u funkcionárov a usporiadateľov), 1d):
 rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a
funkcia previnilca, popis priestupku) a nechá tento záznam podpísať
kapitánovi príslušného družstva (u mládeže aj vedúcemu družstva).
c) v čase podľa 1e):
 rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a
funkcia previnilca, popis priestupku).
d) v čase podľa 1c) u členov realizačného tímu družstva – tréner, asistent
trénera, vedúci družstva, lekár, masér:

 rozhodca vykáže previnivšieho sa člena realizačného tímu z hráčskej
lavičky (bez použitia ČK) a to prostredníctvom kapitána príslušného
družstva (tomu oznámi hrubé nešportové správanie sa a iný závažný
priestupok) a hlavného usporiadateľa,
 vykázaný člen realizačného tímu musí ihneď opustiť hráčsku lavičku
a odísť do hľadiska,
 keď sa vykázaný člen realizačného tímu zdráha opustiť hráčsku lavičku
ihneď, rozhodca stanoví krátky primeraný čas (1 – 2 minúty) na to, aby
ju opustil. Ak sa tak nestane, rozhodca upozorní kapitána príslušného
družstva, že má právo predčasne ukončiť stretnutie. Musí však vyčerpať
všetky možnosti, aby sa v stretnutí pokračovalo,
 rozhodca popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia
a funkcia previnilca, popis priestupku) a nechá tento záznam podpísať
kapitánovi príslušného družstva (u mládeže aj vedúcemu družstva).
3) Závažné priestupky hráčov v stretnutí, za chrbtom rozhodcu:
Ak zistí delegát zväzu, že hráč za chrbtom rozhodcu porušil pravidlo tak, že mal
byť vylúčený a rozhodca tak neurobil, delegát zväzu oznámi túto skutočnosť
rozhodcovi, aby zaznamenal priestupok hráča do zápisu. Toto musí oznámiť
rozhodcovi ihneď po stretnutí, skôr než rozhodca vydá registračné preukazy
kapitánov družstiev. Dôvod, pre ktorý bol urobený tento záznam o priestupku
hráča, oznámi delegát zväzu kapitánovi príslušného družstva v prítomnosti
rozhodcu pri preberaní registračných preukazov po stretnutí:
 rozhodca popíše priestupok na prednej strane zápisu v rubrike
„napomínaní a vylúčení hráči“ nasledovne: hráč, číslo, meno
a priezvisko, číslo RP - priestupok na vylúčenie na pokyn DZ - popis
priestupku. Tento záznam podpíše kapitán príslušného družstva,
 rozhodca na zadnej strane zápisu uvedie doslovné znenie popisu
priestupku, ktoré delegát zväzu oznámil kapitánovi príslušného družstva.
4) Nešportové a hrubé nešportové správanie sa divákov:
Dôvod zníženia hodnotenia správania sa divákov uvedie rozhodca na zadnej
strane zápisu, delegát zväzu v správe delegáta o priebehu stretnutia (ďalej len
správa). Delegát zväzu, ak nie je prítomný, tak rozhodca, správanie sa divákov
prerokuje s hlavným usporiadateľom, vykonanie prerokovania resp. dôvod
nevykonania uvedú v zápise na zadnej strane resp. v správe. Záznam
o prerokovaní podpíše HU, pričom v zázname musí byť uvedené, diváci ktorého
mužstva sa dopustili nešportového resp. hrubého nešportového správania.
5)

Inzultácia resp. pokus o inzultáciu:

V prípade inzultácie resp. pokusu o inzultáciu rozhodcu, asistenta rozhodcu,
delegáta zväzu sú okrem rozhodcu (v zápise) a delegáta zväzu (v správe) povinní
podrobne sa písomne vyjadriť aj asistenti rozhodcu na najbližšie zasadnutie DK.
6) Odmietnutie podpísania zápisu na prednej strane kapitánom družstva:
Rozhodca nepovolí prevziať registračné preukazy kapitánom príslušného
družstva, udalosť podrobne popíše na zadnej strane zápisu s dôvodom
odmietnutia podpísania zápisu, registračné preukazy hráčov spolu so zápisom
zašle riadiacemu zväzu.
7) Podpísanie udalostí na zadnej strane zápisu kapitánom družstva:
Kapitán príslušného družstva je povinný podľa Súťažného poriadku (u mládeže aj
vedúci družstva) v určených prípadoch na zadnej strane zápisu podpísať záznam
uvedený podľa bodov 1 – 3 týchto pokynov. V prípade nesúhlasu so znením
záznamu môže kapitán vzniesť námietky podľa pravidla V. Pravidiel futbalu
a rozhodca je povinný námietky uviesť do zápisu a dať ich podpísať kapitánovi.
Na zadnej strane zápisu rozhodca uvedie svoje stanovisko k námietkam kapitána.
8) Odmietnutie podpísania záznamu na zadnej strane zápisu kapitánom
príslušného družstva (u mládeže aj vedúcim družstva):
Rozhodca udalosť podrobne popíše na zadnej strane zápisu s dôvodom
odmietnutia podpísania záznamu kapitánom príslušného družstva (u mládeže aj
vedúcim družstva).
9) Ak bol člen družstva, hráč, usporiadateľ, člen realizačného tímu za hrubé
nešportové správanie sa a iné závažné priestupky uvedený podľa bodov 1a) - d),
2a) - d), 3 rozhodcom v zápise a kapitán príslušného družstva (u mládeže aj
vedúci družstva) bol o tom informovaný, má previnilec okamžite po stretnutí
zastavenú činnosť.
10) Nevyžadovanie si podpisu kapitána príslušného družstva (u mládeže aj
vedúceho družstva) resp. neoboznámenie s priestupkami uvedenými na zadnej
strane zápisu, ktoré budú riešené DK:
Len vo výnimočných prípadoch, keď je ohrozená bezpečnosť rozhodcov
a delegáta zväzu (uvedenú skutočnosť je však bezpodmienečne nutné uviesť pri
zázname priestupku na zadnej strane zápisu resp. v správe).
11) Rozhodca je povinný:
 na prednej strane zápisu v rubrike „napomínaní a vylúčení hráči“
heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráčov (nestačí uviesť napr. HNS,
surová hra, vzájomné napadnutie, urážka rozhodcu a pod.),

 pri priestupkoch podľa pravidla XII. A Pravidiel futbalu (sotenie, udretie,
kopnutie, podrazenie a pod.) je rozhodca povinný uviesť skutočnosť, ak
bol priestupok vykonaný mimo súboja o loptu. Keď boli uvedené
priestupky vykonané v prerušenej hre, túto skutočnosť je rozhodca
povinný taktiež uviesť na prednej strane zápisu,
 popis priestupkov v kolónke „napomínaní a vylúčení hráči“ po vylúčení
hráča po napomenutí druhou žltou kartou za iný priestupok:
o minúta, ŽK, číslo, meno a priezvisko
o minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP, popis priestupku
(ČK po napomenutí 2. ŽK),
 delegáti zväzu vo svojich správach postupujú v popise priestupkov
rovnako ako rozhodcovia v zápisoch, podľa predtlače správy.
12) Identifikácia osôb:
Pri riešení identifikácie členov družstva, funkcionárov, usporiadateľov, členov
realizačného tímu a divákov delegát zväzu resp. rozhodca úzko spolupracuje
s hlavným usporiadateľom. Delegát zväzu resp. rozhodca v prípadoch
nešportového a hrubého nešportového správania sa divákov, funkcionárov,
usporiadateľov, inzultácií resp. pokusov o inzultáciu rozhodcu, asistenta
rozhodcu, delegáta zväzu sú povinní priložiť k správe resp. zápisu menný zoznam
usporiadateľov, ktorý bol predložený pred stretnutím rozhodcovi.
13) Predkladanie zápisov kapitánom družstiev po stretnutí:
Po podpísaní zápisu kapitánmi oboch družstiev po stretnutí, rozhodca odovzdá
kapitánom oboch družstiev po jednej kópii zápisu, pričom predná strana zápisu
bude vyplnená podľa platných pokynov. Na zadnej strane zápisu bude vyplnený
záznam, keď má rozhodca v zmysle záväzných pokynov povinnosť popísať
priestupok na zadnej strane zápisu a nechať tento záznam podpísať kapitánovi
príslušného družstva (u mládeže aj vedúcemu družstva). Na zadnej strane zápisu
taktiež rozhodca vyplní záznam o priestupkoch hráčov, funkcionárov,
usporiadateľov, členov realizačného tímu pred stretnutím do podpisu zápisu
kapitánmi družstiev a záznam o prerokovaní nešportového a hrubého
nešportového správania sa divákov delegátom zväzu resp. rozhodcom s hlavným
usporiadateľom, pričom musí byť v zázname uvedené, diváci ktorého družstva sa
dopustili nešportového resp. hrubého nešportového správania sa. Rozhodca
zápisy na zadnej strane pred odovzdaním kapitánom podpíše. Rozhodca si
ponechá iba originál zápisu, ktorý odošle na riadiaci zväz a 2 kópie poskytne
zúčastneným družstvám. Uvedené opatrenie platí pre súťaže v kategóriách
dospelých a dorastu. V 1. a 2. triede dospelých všetky skutočnosti, ktoré R zapíše
do zápisu o stretnutí, zapíše aj do ISSF systému. Prípady nedovoleného
dopisovania, resp. prepisovania originálu prednej resp. zadnej strany zápisu

rozhodcami u údajov, ktoré mali byť uvedené v zápise, po odovzdaní kópií
zápisov kapitánom družstiev, budú riešené podľa DP .
14) Delegát zväzu bezpodmienečne uvedie všetky skutočnosti týkajúce sa
priestupkov uvedených na prednej a zadnej strane zápisu, so svojím
hodnotením.
15) Ak je zápis a správa podkladom pre disciplinárne konanie, rozhodca
a delegát zväzu sú povinní podľa Súťažného poriadku čl. 76 a 84 ich odoslať do
24 hodín po stretnutí riadiacemu zväzu prioritnou doporučenou zásielkou.
16) Týmito pokynmi nie sú ovplyvnené ďalšie práva a povinnosti rozhodcov,
delegátov zväzu, členov FK dané Súťažným poriadkom a Pravidlami futbalu.
17) Porušovanie týchto pokynov rozhodcami, delegátmi zväzu a členmi FK
bude považované podľa Disciplinárneho poriadku za disciplinárne previnenie.
18) Rozhodca a DZ nemôže vykonávať funkciu predsedu, tajomníka resp.
manažéra FK v tej súťaži, kde pôsobí ako R alebo DZ (platí pre súťaže
dospelých). Zároveň R a DZ z nominačnej listiny ObFZ LC nemôže byť aktívnym
hráčom v príslušnej súťaži dospelých.
22. Odvolacie konanie
O priestupkoch voči normám SFZ jednotlivcami a kolektívmi v rámci
ObFZ rozhodujú príslušné odborné komisie: ŠTK, KM, DK, KR, TMK atď.
a) Opatrenia športovo - technické môžu v zmysle SP uplatniť len ŠTK a KM
ObFZ.
b) Disciplinárne opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku môže vyniesť len
DK ObFZ a to na základe vlastného šetrenia, alebo na návrh od všetkých
ostatných komisií ObFZ.
Voči rozhodnutiam odborných komisií a uloženým disciplinárnym
opatreniam majú možnosť jednotlivci a kolektívy podať v stanovenej forme
odvolanie.
Stanovy ObFZ v súlade so Stanovami SFZ určujú konať v odvolacom
konaní Odvolaciu komisiu ObFZ.
Obsahovú správnosť a opodstatnenosť podaného odvolania overuje a šetrí
OK ObFZ na základe podkladov poskytnutých príslušnou komisiou, ktorá vo
veci rozhodla a na základe vlastného šetrenia.
Pri spracovaní odvolania je potrebné riadiť sa čl. 123 SP SFZ a v prípade
odvolania voči rozhodnutiam DK ObFZ článkom 83 DP SFZ.

Pre podanie odvolania a následné prejednanie Odvolacím orgánom sú stanovené
podmienky v normách SFZ:
 pri odvolaní voči rozhodnutiu ŠTK a KM ObFZ v zmysle čl. 126 – 130 SP,
 proti rozhodnutiu MaK ObFZ v zmysle čl. 21 – 24 prestupového poriadku,
 proti rozhodnutiu DK ObFZ v zmysle čl. 80 – 85 Tretej hlavy DP.
Proti rozhodnutiu OK ObFZ je možné podať odvolanie na Odvolaciu komisiu
SFZ podľa čl. 59 stanov SFZ, resp. na športový súd SFZ pri dodržaní stanov
ObFZ.
Proti rozhodnutiu VV ObFZ je možné podať odvolanie na OK SFZ.

23. Súťaž 2.triedy žiakov a súťaž prípraviek
Nákres skráteného ihriska pre súťaž 2. triedy žiakov
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 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 družstvo si bude viesť svoje
štatistiky,
 za priebeh a regulérnosť súťaže zodpovedajú tréneri družstiev
 počet hráčov 1+5,
 hracia plocha – 25x40 m (cca štvrtina veľkej HP), ohraničená čiarami alebo
klobúčikmi, brankár chytá v pokutovom území 5,5 m od bránky (vyznačené
klobúčikmi inej farby na čiare), pokutová značka vo vzdialenosti 7 m
 brány 2 x 5 (po dohode a informovaní klubov môžu aj na menšie, ak také
nemajú),
 štartujú hráči narodení 1.1. 2004 a mladší,
 ak niektoré kluby majú aj dostatočný počet ročníkov 2006 a 2007, môžu sa
po dohode medzi klubmi odohrať aj dva zápasy medzi ročníkmi 2004+2005
a 2006+mladší,
 registrácia hráčov je nepovinná a hráči môžu hrať na preukazy poistencov
 hrací deň možno po dohode klubov určiť ľubovoľne, spravidla od štvrtka do
utorka v daný týždeň,
 po konci jesennej a jarnej časti bude usporiadaný turnaj po dohode klubov
spojený s vyhodnotením súťaže.

23. Záverečné ustanovenie
Tento rozpis súťaží bol schválený Výkonným výborom ObFZ dňa 30. júna
2014 a Konferenciou ObFZ dňa 4.7.2014 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

PRÍLOHY
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
1. trieda
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) modrá/modrá
SC ČAKANOVCE
Prezident: Sebastián Gáspar, 231, 98558 Čakanovce, ☎0918125454
Manažér: Ing. Béla Gáspár, 346, 98558 Čakanovce, ☎0907821338
klubu: Obecný úrad, 98558 Čakanovce
Email: kovti3@freemail.hu, obeccakanovce@mail.t-com.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) červeno-biele/červené b) žlto/čierne
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) modrá/modrá, b) zelená/tmavomodrá
TJ SLOVAN HALIČ
Prezident: Andrej Hučka, Družstevná, 98511 Halič, ☎0918207505
Manažér: Michal Nosáľ, Ľ. Štúra 12, 98511 Halič, ☎0918171655
klubu: Elko Bar, Ulica Mieru, 98511 Halič
Email: memo14a5@azet.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) bordová/belasá, b) belasá/belasá
TJ SLOVAN HRNČIARSKE ZALUŽANY
Prezident: Ing. Branislav Nociar, 298, 98012 H. Zalužany, ☎0911570944,
0908903587
Manažér: Ján Vargic, 290, 98012 H. Zalužany, ☎0948678897, 047/4812811
klubu: Obecný úrad H. Zalužany, 98012 Hrnčiarske Zalužany
Email: bnociar@szm.sk, vargic@lc.ouzp.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) modrá/modrá, b) červená/červená

TJ ŠTART - SZ KOKAVA NAD RIMAVICOU
Prezident: Ing. Ján Chromek, Lúčna 7, 98505 Kokava n/Rim., ☎0907144793
Manažér: Ján Bystrianský, Daxnerova 6, 98505 Kokava n/Rim.,☎0903687839
klubu: Ján Bystrianský, Daxnerova 6, 98505 Kokava n/Rim.
Email: jan.chromek@kokava.sk, bystriansky.jan@centrum.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) modro-biela/modrá, b) zelenobiela/zelená
MŠK PODREČANY
Prezident: Edmund Palička, 33, 98554 Podrečany, ☎ 0905200521
Manažér: Ing. Peter Michalik, Továrenská 23, 98401 Lučenec, ☎0905290007
klubu: Edmund Palička, 33, 98554 Podrečany
Email: msk.podrecany@gmail.com
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) červeno-čierne/čierne, b)
modrá/modrá
ŠK L+M AQUA RAPOVCE
Prezident: Ivan Gaál, Ľ. Štúra 8, 98531 Rapovce, ☎0905386031
Manažér: Ján Segeč, Hlavná 118, 98531 Rapovce, ☎0905358499
klubu: Ivan Gaál, Ľ. Štúra 8, 98531 Rapovce
Email: ivogaal@gmail.com, jan.segec@gmail.com
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) bielo-čierna/čierne,b) červená/čierna
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
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) biela/biela,b) červenočierna/červená
SLOVAN ŠIATORSKÁ BUKOVINKA
Prezident: Jozef Gondáš, 120, 98558 Šiatorská Bukovinka, ☎0908288608
Manažér: Peter Badinka, 98558 Šiatorská Bukovinka
klubu: Jozef Gondáš, 120, 98558 Šiatorská Bukovinka
Email: badinkapeter@gmail.com
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) belasá/belasá, b) bielamodrá/čierna-modrá

SLOVAN TOMÁŠOVCE
Prezident: Štefan Kocúr, Haličská, 98556 Tomášovce, ☎0908232345
Manažér: Miroslav Sopóci, Školská 12/8, 98556 Tomášovce, ☎ 0915637462
klubu: Miroslav Sopóci, Školská 12/8, 98556 Tomášovce
Email: michalalik@gmail.com
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) modrá/modrá, b) červená/čierna
ŠK SLOVAN VIDINÁ
Prezident: Pavol Bútor, Pivovarská 27, 98559 Vidiná, ☎0908378648
Manažér: Ing. Ján Šupica, Zvolenská, 98559 Vidiná, ☎047/4370102
klubu: Športová 1, 98559 Vidiná
Email: pavolbutor@gmail.com
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) modrá/biela, b) modrá/modrá
OŠK UHORSKÉ
Prezident: Marián Sabó, 210, 98525 Uhorské, ☎0908181611
Manažér: Ján Mitter, 168, 98525 Uhorské, ☎0915195720
klubu: Marián Sabó, 210, 98525 Uhorské
Email: janko.j@centrum.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach:a)bielo-červeno/červené,
b)belaso/bordové
TJ FK STARÁ HALIČ
Prezident: Jozef Malatinec ☎0907821920
Manažér: Jozef Malatinec 98403 Lučenec, ☎0902150756
klubu: Dušan Trčan, Rúbanisko I/9, 98403 Lučenec
Email: dusan.trcan@gmail.com
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) modrá/čierna, b) červená/červená

2.TRIEDA
OŠK BISKUPICE
Prezident: Viliam Dósa, Petöfiho 280/7, 98601 Fiľakovo, ☎0908653012
Manažér: Alexander Jakub, Biskupická 27/54, 98601 Fiľakovo, ☎0905195304
klubu: Viliam Dósa, Petöfiho 280/7, 98601 Fiľakovo
Email: osk@obecbiskupice.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) žltá/červená, b) zelená/zelená

TJ SOKOL PANICKÉ DRAVCE
Prezident: Tibor Kučera, 140, 98532 Panické Dravce, ☎0903519137
Manažér: František Kováč, 155, 98532 Panické Dravce, ☎ 0905359860,
047/4374140
klubu: František Kováč, 155, 98532 Panické Dravce
Email: oupdravce@stonline.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) červená/biela, b) biela/červená

TJ SLOVAN PODKRIVÁŇ
Prezident: Štefan Purdek, Hlinkova 8, 96212 Detva, ☎ 0918395575
Manažér: Marian Kmeť, 461, 96204 Kriváň, ☎ 0905604108
klubu: Marian Kmeť, 461, 96204 Kriváň
Email: kmet.marian@centrum.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) modrá/modrá, b) červená/čierna
TJ DRUŽSTEVNÍK HRNČIARSKA VES
Prezident: Ján Národa, 53, 98013 Hrnčiarska Ves, ☎0918813241
Manažér: Peter Hedvigy, 63, 98013 Hrnčiarska Ves, ☎0903861062
klubu: Peter Hedvigy, 63, 98013 Hrnčiarska Ves
Email: peter.hedvigy@zoznam.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) červená/červená, b) biela/modrá
TJ ŠTART - SZ KOKAVA NAD RIMAVICOU B-UTEKÁČ
Prezident: Ing. Ján Chromek, Lúčna 7, 98505 Kokava n/Rim., ☎0907144793
Manažér: Ing. Ivan Šáli, 827, 98506 Utekáč, ☎0907883286
klubu: Ing. Ivan Šáli, 827, 98506 Utekáč
Email: ivan.sali@zoznam.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) biela/biela, b) čierna/čierna
FC SLOVAN DIVÍN-JUNIORI
Prezident: Adrián Sekula, 98552 Divín, ☎0903844524
Manažér: ing. Jozef Martinský, 98552 Divín, ☎0917861927
klubu: FC Slovan Divín, Športová 16, 98552 Divín
Email: starosta@divin.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) belaso-biela/belasá, b) červenobiela/červená

OSTATNÉ FK
FTC FIĽAKOVO
Prezident: Mgr. Atilla Visnyai, Školská 6, 98601 Fiľakovo, ☎0905150575
Manažér: Florián Farkaš, 443, 98558 Radzovce, ☎0905469293
klubu: Fiľakovo, Biskupická 49, 98601 Fiľakovo, ftc1908@gmail.com
Email: pato@stonline.sk, florian@soma.sk
Farba dresu pri domácich stretnutiach: a) žltá/modrá, b) modrá/modrá
1.FK BUZITKA
Prezident: Ján Adamec, 192, 98541 Buzitka, ☎0918605687
Manažér: Miloš Kurčík, 117, 98541 Buzitka, ☎0907057874
klubu: Športový areál 126, Buzitka, 98541 Šávoľ
Email: stanislav.jacmenik@gmail.com

TJ DRUŽSTEVNÍK MÝTNA
Prezident: Jozef Národa, 123, 98553 Mýtna, ☎0907496719
Manažér: Pavol Urbančok, 320, 98553 Mýtna, ☎0918025883
Email: ludevik@gmail.com
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
BANÍK KALINOVO
Prezident: Zsolt Horváth, ☎0915879177, 047/4390438
Manažér: Róbert Kolka, ☎0908261308, 047/4302047
klubu: Róbert Kolka, Štefánikova 497/37, 98501 Kalinovo
Email: zshorvath@centrum.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: Július Kulich, ☎0905804084
Manažér: Július Kulich, ☎0905804084
klubu: Partizánska 172/39, 98701 Poltár
Email: jukul@centrum.sk , sklotatranpoltar@gmail.com
LAFC LUČENEC
Prezident: Ing. Ivan Janák, Gagarinova 20, 98403 Lučenec, ☎0905255281
Manažér: Ing. Ivan Janák, Gagarinova 20, 98403 Lučenec, ☎0905255281
klubu: Ing. Ivan Janák, Gagarinova 20, 98403 Lučenec,
Email: janak.ivan@gmail.com

NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV PRE SÚŤ. ROČNÍK 2014/2015
Meno

Adresa

☎

Ambróš Ján

Vidiná, Pivovarská 15

0908 393825

Berki František

Rapovce, Zelená 27

0944 164067

Berki František ml.

Rapovce, Zelená 27

0919 186838

Berki Tibor

Fiľakovo, Železničná 38

0907 226706

Bozó Tibor

Hajnáčka, Šurice 3

0915 254387

Fajčík Ján

Kalinovo

0917 358189

Filčík Milan

Lučenec, Rúbanisko II/63

0908 451338

Felső Zoltán

Fiľakovo, Biskupická 51

0915 673462

Gábor Erik

Vidiná, Hviezdoslavova 16

0948 051366

Gondáš Marek

Mýtna 14

0915 968687

Gőrcsi Jaroslav

Rapovce, Hlavná 106

0904 965629

Holas Martin

Poltár, Fučíkova 618/11

0902 452461

Jaško Róbert

Lučenec, Rúbanisko II, 70

0944 340474

Karkusz Roland

Šíd 152,

0915 658653

Klima Ivan

Lučenec

0905 770486

Kojnok Jaroslav

Poltár, Fučíkova 22

0911 609859

Kóša Lórant

Šíd 281

0949 534710

Kováč Michal

Lučenec, Vajanského 29

0949 459772

Lalík Lukáš
Lojka Ján

Fiľakovo, Obrancov mieru 10

0907 362848

Mýtna

0907 256436

Markovič Roman ml. Lučenec

0908 227257

Masár Stanislav

Kokava, Vyšná Chor. 795/15

0948 386115

Mitter Jakub

Fiľakovo, 1. Mája 733/21

0915 620346

Nociar Michal

Poltár, Slobody 730/131

0905 142136

Očovay Gabriel

Zelená 23, Rapovce

0907 676232

Oláh Jozef

Veľké Dravce 170

0944 018354

Palica Róbert

Fiľakovo, Šíd 20

0907 037130

Pašák Peter

České Brezovo, Zlatno 63

0910 829724

Peti Ladislav

Lučenec, Študentská 20

0907 250973

Repka Ivan

Lučenec, Železničná 4

0911 885065

Svoreň Pavol

Podrečany, 146

0918 366564

Súkala Dejan

Rúbanisko I/26

0907 969967

Varga Tomáš

Vidiná, Exnárova 35

0948 426251

Urbančok Miroslav

Cinobaňa 314

0915 620551

Žiak Peter

Lučenec, Rúbanisko 2/68

0903 349747

Žingor Jaroslav

Lučenec, Rúbanisko III/29

0907 057860

Zubáčová Denisa

Lučenec, Nám. Republiky 7

0919 142018

ZOZNAM ROZHODCOV PÔSOBIACICH VO VYŠŠÍCH SÚŤAŽIACH
Priezvisko a meno
Budáč Peter ml.
Budáč Peter st.
Budinec Ján
Čičmanec Radoslav
Danyi Arnold
Dobrocký Tomáš
Fajčík Miroslav (SFZ)
Havran Ján
Holas Miroslav
Jačmeník Marian
Jánošík Pavel (SFZ)
Kaliňák Erich
Kancko Július

Adresa
Lučenec, Adyho 30
Lučenec, Adyho 30
Tomášovce, Družstevná
440
Lučenec, Študentská 20
Lučenec, Rúbanisko II/24
Lučenec, Adyho 32
Lučenec, Tehelná 4
Pleš 111
Lučenec, Vajanského 30
Buzitka, 120
Poltár, Fučíkova 2
Lučenec, Rúbanisko III/20
Lučenec, Adyho 24

Kelemen Peter
Kyzek Jaroslav
Laššák Ivan
Markovič Roman
Olšiak Pavel
Polomský Stanislav
Šmidriak Ján
Vrábeľ Miroslav

Lučenec, Továrenská 13
Hr. Ves, 203
Lučenec, Rúbanisko II/62
Lučenec, Továrenská 25
Lučenec, Adyho 4
Lučenec, Adyho 32
Cinobaňa 297
Kokava, Štúrova 84

☎

0915 832976
0915 875407
0903 216765
0907 716412
0908 920800
0911 147786
0905637060
0915 820924
0915 828886
0917 160866
0910 912385
0907 835030
0904 409258
0908 633205
0911 241677
0908 475324
0905 180733
0918 582331
0918 448216
0918 444474
0944 127189

NOMINAČNÁ LISTINA DELEGÁTOV PRE SÚŤ. ROČNÍK 2014/2015
Meno

Adresa

Budáč Ivan

Lučenec, Adyho 8

0905 468600

Cirbus Vladimír

Fiľakovo

0918 895348

Forrai Róbert

Rúbanisko II/62

0908 984172

Gondáš Miroslav

Mýtna 318

0904 194214

Holas Miroslav

Poltár, Fučíkova 2/11

0904 582877

☎

Levčík Jozef

Cinobaňa, č. 293

0911 091248

Marko Ján

Podrečany, č. 200

0905 626839

Očovay Tibor

Rapovce, Zelená 23

0908 232327

Straško Branislav

Veľká Ves, č. 136

0918 517555

ZOZNAM DELEGÁTOV PÔSOBIACICH VO VYŠŠÍCH SÚŤAŽIACH
Priezvisko a meno

Adresa

☎

Brťka Jozef

Ružiná, 260

0905 339398

Budáč Marcel

Lučenec, Nám. Republiky
13

0915 836600

Čaban Dušan (SFZ)

Podrečany

0903 728750

Jánošík Pavel

Poltár, Fučíkova 2

0910 931261

Kalocsai Roman

Lučenec, Cintorínska 7

0905 839784

Kubinec Marcel
Ostrihoň Ivan
Pastorek Štefan (SFZ)

Lučenec, Mládežnícka 8
Lučenec, Adyho 24
Lučenec, L. Novomeského

0905 359743
0911 920667
0905 562201

Zdechovan Dušan

Kalinovo, M. Bela 24

0905 458919

VYŽREBOVANIE FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ ROČNÍKA 2014/2015
1. TRIEDA – DOSPELÍ:
1. ŠTART SZ KOKAVA N/RIMAVICOU
2. ŠK RAPOVCE
3. 1. ŠK LOVINOBAŇA
4. SLOVAN VIDINÁ
5. OŠK UHORSKÉ
6. OŠK BOĽKOVCE
7. SLOVAN HRNČ. ZALUŽANY
Povolené výnimky: Vidiná a Uhorské
v sobotu v ÚHČ.
1. kolo 3. 8. 2014 o 16:30
Kokava
Stará Halič
Vidiná
Podrečany
Uhorské
Š. Bukovinka
Rapovce
Tomášovce
Lovinobaňa
Santrio Láza
Boľkovce
Čakanovce
Hr. Zalužany
Halič
2. kolo 10. 8. 2014 o 16:30
Stará Halič
Halič
Čakanovce
Hr. Zalužany
Š. Bukovinka
Boľkovce
Podrečany
Uhorské
Santrio Láza
Vidiná
Tomášovce
Lovinobaňa
Kokava
Rapovce
3. kolo 17. 8. 2014 o 16:00
Rapovce
Stará Halič
Lovinobaňa
Kokava
Uhorské
Santrio Láza
Vidiná
Tomášovce
Boľkovce
Podrečany
Hr. Zalužany
Š. Bukovinka
Halič
Čakanovce

8. SLOVAN HALIČ
9. SC ČAKANOVCE
10. SLOVAN ŠIAT. BUKOVINKA
11. MŠK PODREČANY
12. SANTRIO-LÁZA
13. SLOVAN TOMÁŠOVCE
14. TJ FK STARÁ HALIČ
odohrajú svoje domáce MFS vždy
14. kolo 22. 3. 2015 o 15:00
Stará Halič
Kokava
Podrečany
Vidiná
Š. Bukovinka
Uhorské
Tomášovce
Rapovce
Santrio Láza
Lovinobaňa
Čakanovce
Boľkovce
Halič
Hr. Zalužany
15. kolo 29. 3. 2015 o 15:00
Halič
Stará Halič
Hr. Zalužany
Čakanovce
Boľkovce
Š. Bukovinka
Uhorské
Podrečany
Vidiná
Santrio Láza
Lovinobaňa
Tomášovce
Rapovce
Kokava
16. kolo 5. 4. 2015 o 15:30
Stará Halič
Rapovce
Kokava
Lovinobaňa
Santrio Láza
Uhorské
Tomášovce
Vidiná
Podrečany
Boľkovce
Š. Bukovinka
Hr. Zalužany
Čakanovce
Halič

4. kolo 24. 8. 2014 o 16:00
Stará Halič
Čakanovce
Š. Bukovinka
Halič
Podrečany
Hr. Zalužany
Santrio Láza
Boľkovce
Tomášovce
Uhorské
Kokava
Vidiná
Rapovce
Lovinobaňa

17. kolo 12. 4. 2015 o 15:30
Čakanovce
Stará Halič
Halič
Š. Bukovinka
Hr. Zalužany
Podrečany
Boľkovce
Santrio Láza
Uhorské
Tomášovce
Vidiná
Kokava
Lovinobaňa
Rapovce

5. kolo 31. 8. 2014 o 16:00
Hr. Zalužany
Santrio Láza
Uhorské
Kokava
Lovinobaňa
Stará Halič
Boľkovce
Tomášovce
Vidiná
Rapovce
Halič
Podrečany
Čakanovce
Š. Bukovinka

18. kolo 20. 4. 2015 o 16:00
Santrio Láza
Hr. Zalužany
Kokava
Uhorské
Stará Halič
Lovinobaňa
Tomášovce
Boľkovce
Rapovce
Vidiná
Podrečany
Halič
Š. Bukovinka
Čakanovce

6. kolo 7. 9. 2014 o 15:30
Stará Halič
Š. Bukovinka
Podrečany
Čakanovce
Santrio Láza
Halič
Tomášovce
Hr. Zalužany
Kokava
Boľkovce
Rapovce
Uhorské
Lovinobaňa
Vidiná

19. kolo 26. 4. 2015 o 16:00
Š. Bukovinka
Stará Halič
Čakanovce
Podrečany
Halič
Santrio Láza
Hr. Zalužany
Tomášovce
Boľkovce
Kokava
Uhorské
Rapovce
Vidiná
Lovinobaňa

7. kolo 14. 9. 2014 o 15:30
Uhorské
Lovinobaňa
Vidiná
Stará Halič
Boľkovce
Rapovce
Hr. Zalužany
Kokava
Halič
Tomášovce
Čakanovce
Santrio Láza
Š. Bukovinka
Podrečany

20. kolo 3. 5. 2015 o 16:30
Lovinobaňa
Uhorské
Stará Halič
Vidiná
Rapovce
Boľkovce
Kokava
Hr. Zalužany
Tomášovce
Halič
Santrio Láza
Čakanovce
Podrečany
Š. Bukovinka

8. kolo 21. 9. 2014 o 15:00
Stará Halič
Podrečany
Santrio Láza
Š. Bukovinka
Vidiná
Uhorské
Kokava
Halič
Rapovce
Hr. Zalužany
Lovinobaňa
Boľkovce
Tomášovce
Čakanovce

21. kolo 10. 5. 2015 o 16:30
Podrečany
Stará Halič
Š. Bukovinka
Santrio Láza
Uhorské
Vidiná
Halič
Kokava
Hr. Zalužany
Rapovce
Boľkovce
Lovinobaňa
Čakanovce
Tomášovce

9. kolo 28. 9. 2014 o 15:00
Uhorské
Stará Halič
Boľkovce
Vidiná
Hr. Zalužany
Lovinobaňa
Halič
Rapovce
Čakanovce
Kokava
Š. Bukovinka
Tomášovce
Podrečany
Santrio Láza

22. kolo 17. 5. 2015 o 17:00
Stará Halič
Uhorské
Vidiná
Boľkovce
Lovinobaňa
Hr. Zalužany
Rapovce
Halič
Kokava
Čakanovce
Tomášovce
Š. Bukovinka
Santrio Láza
Podrečany

10. kolo 5. 10. 2014 o 14:30
Stará Halič
Santrio Láza
Vidiná
Hr. Zalužany
Kokava
Š. Bukovinka
Rapovce
Čakanovce
Lovinobaňa
Halič
Uhorské
Boľkovce
Tomášovce
Podrečany

23. kolo 24. 5. 2015 o 17:00
Santrio Láza
Stará Halič
Hr. Zalužany
Vidiná
Š. Bukovinka
Kokava
Čakanovce
Rapovce
Halič
Lovinobaňa
Boľkovce
Uhorské
Podrečany
Tomášovce

11. kolo 12. 10. 2014 o 14:30
Boľkovce
Stará Halič
Santrio Láza
Tomášovce
Hr. Zalužany
Uhorské
Čakanovce
Lovinobaňa
Š. Bukovinka
Rapovce
Podrečany
Kokava
Halič
Vidiná

24. kolo 31. 5. 2015 o 17:00
Stará Halič
Boľkovce
Tomášovce
Santrio Láza
Uhorské
Hr. Zalužany
Lovinobaňa
Čakanovce
Rapovce
Š. Bukovinka
Kokava
Podrečany
Vidiná
Halič

12. kolo 19. 10. 2014 o 14:00
Stará Halič
Tomášovce
Kokava
Santrio Láza
Rapovce
Podrečany
Lovinobaňa
Š. Bukovinka
Vidiná
Čakanovce
Uhorské
Halič
Boľkovce
Hr. Zalužany

25. kolo 7. 6. 2015 o 17:00
Tomášovce
Stará Halič
Santrio Láza
Kokava
Podrečany
Rapovce
Š. Bukovinka
Lovinobaňa
Čakanovce
Vidiná
Halič
Uhorské
Hr. Zalužany
Boľkovce

13. kolo 26. 10. 2014 o 14:00
Hr. Zalužany
Stará Halič
Halič
Boľkovce
Čakanovce
Uhorské
Š. Bukovinka
Vidiná
Podrečany
Lovinobaňa
Santrio Láza
Rapovce
Tomášovce
Kokava

26. kolo 14. 6. 2015 o 17:00
Stará Halič
Hr. Zalužany
Boľkovce
Halič
Uhorské
Čakanovce
Vidiná
Š. Bukovinka
Lovinobaňa
Podrečany
Rapovce
Santrio Láza
Kokava
Tomášovce

2. TRIEDA – DOSPELÍ (Hrá sa štvorkolovo):
1. KOKAVA „B“ - UTEKÁČ
4. OŠK BISKUPICE
2. SLOVAN PODKRIVÁŇ
5.DRUŽSTEVNÍK HRNČIARSKA VES
3. SOKOL PANICKÉ DRAVCE
6. SLOVAN DIVÍN – JUNIORI
Povolené výnimky: Kokava „B“ – Utekáč odohrá svoje domáce MFS v sobotu
v ÚHČ, Divín- Juniori odohrá svoje MFS v sobotu v ÚHČ.

1. kolo 17. 8. 2014 o 16:00
Kokava "B"
Divín-jun
Podkriváň
Hrnčiarska Ves
Pan.Dravce
Biskupice
2. kolo 24. 8. 2014 o 16:00
Kokava „B“
Podkriváň
Hrnčiarska Ves Pan.Dravce
Divín-jun
Biskupice

11. kolo 5. 4. 2015 o 15:30
Kokava „B“
Divín-jun
Podkriváň
Hrnčiarska Ves
Pan.Dravce
Biskupice
12. kolo 12. 4. 2015 o 15:30
Kokava „B“
Podkriváň
Hrnčiarska Ves Pan.Dravce
Divín-jun
Biskupice

3. kolo 31. 8. 2014 o 16:00
Biskupice
Hrnčiarska Ves
Pan.Dravce
Kokava "B"
Podkriváň
Divín-jun
4. kolo 7. 9. 2014 o 15:30
Podkriváň
Pan.Dravce
Divín-jun
Hrnčiarska Ves
Kokava "B"
Biskupice
5. kolo 14. 9. 2014 o 15:30
Biskupice
Podkriváň
Hr. Ves
Kokava "B"
Pan. Dravce
Divín-jun

13. kolo 19. 4. 2015 o 16:00
Biskupice
Hrnčiarska Ves
Pan. Dravce
Kokava "B"
Podkriváň
Divín-jun
14. kolo 26. 4. 2015 o 16:00
Podkriváň
Pan.Dravce
Divín-jun
Hrnčiarska Ves
Kokava „B“
Biskupice
15. kolo 3. 5. 2015 o 16:30
Biskupice
Podkriváň
Hr. Ves
Kokava „B“
Pan. Dravce
Divín-jun

6. kolo 21. 9. 2014 o 15:00
Divín-jun
Kokava „B“
Biskupice
Pan. Dravce
Hrnčiarska Ves Podkriváň
7. kolo 28. 9. 2014 o 15:00
Biskupice
Divín-jun
Pan. Dravce
Hrnčiarska Ves
Podkriváň
Kokava "B"
8. kolo 5. 10. 2014 o 14:30
Kokava „B“
Pan. Dravce
Divín-jun
Podkriváň
Hrnčiarska Ves Biskupice
9. kolo 12. 10. 2014 o 14:30
Hrnčiarska Ves Divín-jun
Biskupice
Kokava „B“
Pan. Dravce
Podkriváň
10. kolo 19. 10. 2014 o 14:00
Podkriváň
Biskupice
Kokava "B"
Hrnčiaska.Ves
Divín-jun
Pan. Dravce

16. kolo 10. 5. 2015 o 16:30
Divín-jun
Kokava „B“
Biskupice
Pan. Dravce
Hrnčiarska Ves Podkriváň
17. kolo 17. 5. 2015 o 17:00
Biskupice
Divín-jun
Pan. Dravce
Hrnčiarska Ves
Podkriváň
Kokava „B“
18. kolo 24. 5. 2015 o 17:00
Kokava „B“
Pan. Dravce
Divín jun
Podkriváň
Hrnčiarska Ves Biskupice
19. kolo 31. 5. 2015 o 17:00
Hrnčiarska Ves Divín-jun
Biskupice
Kokava „B“
Pan. Dravce
Podkriváň
20. kolo 7. 6. 2015o 17:00
Podkriváň
Biskupice
Kokava "B"
Hrnčiarska Ves
Divín-jun
Pan. Dravce

1. TRIEDA – DORAST (Hracím dňom je nedeľa s ÚHČ 150 min. pred zápasom
dospelých, hrá sa štvorkolovo):
1. STFC VEĽKÁ NAD IPĽOM
4. VOĽNÝ ŽREB
2. SLOVAN HRNČIARSKE ZALUŽANY
5. OŠK RADZOVCE
3. MŠK PODREČANY
6. 1.FK BUZITKA
Povolené výnimky: Veľká nad Ipľom, Hrnčiarske Zalužany, Buzitka, Podrečany
–So ÚHČ,.
1. kolo 17. 8. 2014 o 13:30
Veľká nad Ipľom Buzitka
Hr. Zalužany
Radzovce
Podrečany
Voľný žreb
2. kolo 24. 8. 2014 o 13:30
Radzovce
Podrečany
Veľká nad Ipľom Hr. Zalužany
Buzitka
Voľný žreb
3. kolo 31. 8. 2014 o 13:30
Hr. Zalužany
Buzitka
Podrečany
Veľká nadIpľom
Voľný žreb
Radzovce
4. kolo 7. 9. 2014 o 13:00
Buzitka
Radzovce
Hr.Zalužany
Podrečany
Veľká nad Ipľom Voľný žreb
5. kolo 14. 9. 2014 o 13:00
Podrečany
Buzitka
Radzovce
Veľká nadIpľom
Voľný žreb
Hr.Zalužany
6. kolo 21. 9. 2014 o 12:30
Buzitka
Veľká nad Iplom
Radzovce
Hr. Zalužany
Voľný žreb
Podrečany
7. kolo 28. 9. 2014 o 12:30
Podrečany
Radzovce
Hr.Zalužany
Veľká nadIpľom

11. kolo 5. 4. 2015 o 13:00
Veľká nad Ipľom Buzitka
Hr. Zalužany
Radzovce
Podrečany
Voľný žreb
12. kolo 12. 4. 2015 o 13:00
Radzovce
Podrečany
Veľká nad Ipľom Hr. Zalužany
Buzitka
Voľný žreb
13. kolo 19. 4. 2015 o 13:30
Hr. Zalužany
Buzitka
Podrečany
Veľká nadIpľom
Voľný žreb
Radzovce
14. kolo 26. 4. 2015 o 13:30
Buzitka
Radzovce
Hr. Zalužany
Podrečany
Veľká nad Ipľom Voľný žreb
15. kolo 3. 5. 2015 o 14:00
Podrečany
Buzitka
Radzovce
Veľká nadIpľom
Voľný žreb
Hr.Zalužany
16. kolo 10. 5. 2015 o 14:00
Buzitka
Veľká nad Iplom
Radzovce
Hr. Zalužany
Voľný žreb
Podrečany
17. kolo 17. 5. 2015 o 14:30
Podrečany
Radzovce
Hr.Zalužany
Veľká nadIpľom

Voľný žreb
Buzitka
8. kolo 5. 10. 2014 o 12:00
Buzitka
Hr. Zalužany
Veľká nad Ipľom Podrečany
Radzovce
Voľný žreb
9. kolo 12. 10. 2014 o 12:00
Radzovce
Buzitka
Podrečany
Hr.Zalužany
Voľný žreb
Veľká nad Ipľom
10. kolo 19. 10. 2014 o 11:30
Buzitka
Podrečany
Veľká nad Ipľom Radzovce
Zalužany
Voľný žreb

Voľný žreb
Buzitka
18. kolo 24. 5. 2015 o 14:30
Buzitka
Hr. Zalužany
Veľká nad Ipľom Podrečany
Radzovce
Voľný žreb
19. kolo 31. 5. 2015 o 14:30
Radzovce
Buzitka
Podrečany
Hr.Zalužany
Voľný žreb
Veľká nad Ipľom
20. kolo 7. 6. 2014 o 14:30
Buzitka
Podrečany
Veľká nad Ipľom Radzovce
Zalužany
Voľný žreb

1. TRIEDA – ŽIACI (Hracím dňom je sobota 10 00 hod.):
1.. SLOVAN TOMÁŠOVCE
6. CŠK CINOBAŇA
2. 1. ŠK LOVINOBAŇA
7. SLOVAN DIVÍN
3. SLOVAN VIDINÁ
8. JEDNOTA MÁLINEC
4. SLOVAN HRNČ. ZALUŽANY
9. Voľný žreb
5. ŠTART KOKAVA N/RIM
10. DRUŽSTEVNÍK HRNČ. VES
Povolené výnimky: Vidiná- So-predzápas dospelých, Lovinobaňa, Hr. Zalužany,
Málinec, Divín, Cinobaňa, Hr. Ves, – predzápas dospelých, Kokava – So
predzápas dorastu (bez dorastu vždy o 12:00 hod.), Tomášovce So-UHČ
dospelých,
1. kolo 16. 8. 2014 o 10:00
Tomášovce
Hr. Ves
Lovinobaňa
Voľný žreb
Vidiná
Málinec
Zalužany
Divín
Kokava
Cinobaňa
2. kolo 23. 8. 2014 o 10:00
Hr. Ves
Cinobaňa

10. kolo 4. 4. 2015 o 10:00
Hr. Ves
Tomášovce
Voľný žreb
Lovinobaňa
Málinec
Vidiná
Divín
Zalužany
Cinobaňa
Kokava
11. kolo 11. 4. 2015 o 10:00
Cinobaňa
Hr. Ves

Divín
Kokava
Málinec
Zalužany
Voľný žreb
Vidiná
Tomášovce
Lovinobaňa
3. kolo 30. 8. 2014 o 10:00
Lovinobaňa
Hr. Ves
Vidiná
Tomášovce
Zalužany
Voľný žreb
Kokava
Málinec
Cinobaňa
Divín
4. kolo 6. 9. 2014 o 10:00
Hr. Ves
Divín
Málinec
Cinobaňa
Voľný žreb
Kokava
Tomášovce
Zalužany
Lovinobaňa
Vidiná
5. kolo 13. 9. 2014 o 10:00
Vidiná
Hr. Ves
Zalužany
Lovinobaňa
Kokava
Tomášovce
Cinobaňa
Voľný žreb
Divín
Málinec
6. kolo 20. 9. 2014 o 10:00
Hr. Ves
Málinec
Voľný žreb
Divín
Tomášovce
Cinobaňa
Lovinobaňa
Kokava
Vidiná
Zalužany
7. kolo 27. 9. 2014 o 10:00
Zalužany
Hr. Ves
Kokava
Vidiná
Cinobaňa
Lovinobaňa
Divín
Tomášovce
Málinec
Voľný žreb
8. kolo 4. 10. 2014 o 10:00
Hr. Ves
Voľný žreb

Kokava
Divín
Zalužany
Málinec
Vidiná
Voľný žreb
Lovinobaňa
Tomášovce
12. kolo 18. 4. 2015 o 10:00
Hr. Ves
Lovinobaňa
Tomášovce
Vidiná
Voľný žreb
Zalužany
Málinec
Kokava
Divín
Cinobaňa
13. kolo 25. 4. 2015 o 10:00
Divín
Hr. Ves
Cinobaňa
Málinec
Kokava
Voľný žreb
Zalužany
Tomášovce
Vidiná
Lovinobaňa
14. kolo 2. 5. 2015 o 10:00
Hr. Ves
Vidiná
Lovinobaňa
Zalužany
Tomášovce
Kokava
Voľný žreb
Cinobaňa
Málinec
Divín
15. kolo 9. 5. 2015 o 10:00
Málinec
Hr. Ves
Divín
Voľný žreb
Cinobaňa
Tomášovce
Kokava
Lovinobaňa
Zalužany
Vidiná
16. kolo 16. 5. 2015 o 10:00
Hr. Ves
Zalužany
Vidiná
Kokava
Lovinobaňa
Cinobaňa
Tomášovce
Divín
Voľný žreb
Málinec
17. kolo 23. 5. 2015 o 10:00
Voľný žreb
Hr. Ves

Tomášovce
Málinec
Lovinobaňa
Divín
Vidiná
Cinobaňa
Zalužany
Kokava
9. kolo 11. 10. 2014 o 10:00
Kokava
Hr. Ves
Cinobaňa
Zalužany
Divín
Vidiná
Málinec
Lovinobaňa
Voľný žreb
Tomášovce

Málinec
Tomášovce
Divín
Lovinobaňa
Cinobaňa
Vidiná
Kokava
Zalužany
18. kolo 30. 5. 2015 o 10:00
Hr. Ves
Kokava
Zalužany
Cinobaňa
Vidiná
Divín
Lovinobaňa
Málinec
Tomášovce
Voľný žreb

2. TRIEDA – ŽIACI (skrátené ihrisko) (Hracím dňom je sobota 10:00):
1. ŠK L+M AQUA RAPOVCE
5. SC ČAKANOVCE
2. LUČENEC B
6. FK STARÁ HALIČ
3. DRUŽSTEVNÍK MÝTNA
7. SANTRIO LÁZA
4. DRUŽSTEVNÍK UHORSKÉ
8. SLOVAN HALIČ
5.
Povolené výnimky: Rapovce, Santrio, Čakanovce, Mýtna, Halič- nedeľa
predzápas dospelých, Uhorské-sobota- predzápas dospelých,

1. kolo 30. 8. 2014 o 10:00
Lučenec B
Santrio
Mýtna
Stará Halič
Uhorské
Čakanovce
Rapovce
Halič
2. kolo 6. 9. 2014 o 10:00
Stará Halič
Uhorské
Santrio
Mýtna
Rapovce
Lučenec B
Halič
Čakanovce
3. kolo 13. 9. 2014 o 10:00
Mýtna
Rapovce
Uhorské
Santrio

8. kolo . 18.4. 2015 o 10:00
Santrio
Lučenec B
Stará Halič
Mýtna
Čakanovce
Uhorské
Halič
Rapovce
9. kolo . 25.4. 2015 o 10:00
Uhorské
Stará Halič
Mýtna
Santrio
Lučenec B
Rapovce
Čakanovce
Halič
10. kolo 2.5. 2015 o 10:00
Rapovce
Mýtna
Santrio
Uhorské

Čakanovce
Stará Halič
Lučenec B
Halič
4. kolo 20. 9. 2014 o 10:00
Lučenec B
Mýtna
Santrio
Čakanovce
Rapovce
Uhorské
Halič
Stará Halič
5. kolo 27. 9. 2014 o 10:00
Uhorské
Lučenec B
Čakanovce
Rapovce
Stará Halič
Santrio
Mýtna
Halič
6. kolo 4. 10. 2014 o 10:00
Rapovce
Stará Halič
Lučenec B
Čakanovce
Mýtna
Uhorské
Halič
Santrio
7. kolo 11. 10. 2014 o 10:00
Čakanovce
Mýtna
Stará Halič
Lučenec B
Santrio
Rapovce
Uhorské
Halič

Stará Halič
Čakanovce
Halič
Lučenec B
11. kolo . 9.5. 2015 o 10:00
Mýtna
Lučenec B
Čakanovce
Santrio
Rapovce
Uhorské
Stará Halič
Halič
12. kolo . 16.5. 2015 o 10:00
Lučenec B
Uhorské
Rapovce
Čakanovce
Santrio
Stará Halič
Halič
Mýtna
13. kolo . 23.5. 2015 o 10:00
Stará Halič
Rapovce
Čakanovce
Lučenec B
Uhorské
Mýtna
Santrio
Halič
14. kolo . 30.5. 2015 o 10:00
Mýtna
Čakanovce
Lučenec B
Stará Halič
Rapovce
Santrio
Halič
Uhorské

2. Súťaž prípraviek:
1. ŠK NOVOHRAD
2. FTC FIĽAKOVO
3. LAFC LUČENEC

4. BANÍK KALINOVO
5. SKLOTATRAN POLTÁR

Poznámka: presný spôsob a termíny jednotlivých stretnutí budú zverejnené
v úradných správach ObFZ Lučenec po dohode klubov.

KOKAVA
RAPOVCE
LOVINOBAŇA
SLOVAN VIDINÁ
OŠK UHORSKÉ
OŠK BOĽKOVCE
SLOVAN ZALUŽANY
SLOVAN HALIČ
SC ČAKANOVCE
Š. BUKOVINKA
MŠK PODREČANY
SANTRIO-LÁZA
TOMÁŠOVCE
STARÁ HALIČ

STARÁ HALIČ

TOMÁŠOVCE

SANTRIO-LÁZA

PODREČANY

BUKOVINKA

ČAKANOVCE

SLOVAN HALIČ

ZALUŽANY

BOĽKOVCE

UHORSKÉ

VIDINÁ

LOVINOBAŇA

RAPOVCE

KOKAVA

1.trieda – dospelí, ročník 2014/2015, pomocná výsledková tabuľka
















KOKAVA „B“ - UTEKÁČ
SLOVAN PODKRIVÁŇ
PANICKÉ DRAVCE
BISKUPICE
HRNČIARSKA VES
SLOVAN DIVÍN- JUNIORI

SLOVAN DIVÍN-J UN

HRNČIARSKA VES

BISKUPICE

PANICKÉ DRAVCE

SLOVAN PODKRIVÁŇ

KOKAVA „B“ - UTEKÁČ

2.trieda – dospelí, ročník 2014/2015, pomocná výsledková tabuľka








TERMÍNOVÁ LISTINA 2014/2015
Jesenná časť
dátum
2.8.14
3.8.14
9.8.14
10.8.14
16.8.14
17.8.14
23.8.14
24.8.14
30.8.14
31.8.14
6.9.14
7.9.14
13.9.14
14.9.14
20.9.14
21.9.14
27.9.14
28.9.14
4.10.14
5.10.14
11.10.14
12.10.14
18.10.14
19.10.14
25.10.14
26.10.14

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

I.
trieda

II.
trieda

dorast

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
10
-

žiaci
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-

II.
1
2
3
4
5
6
7
-

dátum

deň

21.3.15
22.3.15
28.3.15
29.3.15
4.4.15
5.4.15
11.4.15
12.4.15
18.4.15
19.4.15
25.4.15
26.4.15
2.5.15
3.5.15
9.5.15
10.5.15
16.5.15
17.5.15
23.5.15
24.5.15
30.5.15
31.5.15
6.6.15
7.6.15
13.6.15
14.6.15

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

I.
trieda

II.
trieda

dorast

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

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-

žiaci
I.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
-

II.
8
9
10
11
12
13
14
-

