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ÚS ŠTK č. 1 – zo dňa 09.07. 2020 

 

ŠTK  zaraďuje družstvá do súťaží, tak ako sú uvedené na Futbalnete aj s pridelenými žrebovacími číslami. 

Zmeny žrebovacích čísel sú možné len na základe vzájomnej a potvrdenej zmeny súperom v systéme ISSF do 15.7. 

2020. Prípadné zmeny je potrebné konzultovať so správcom súťaží. 

 

Správcovia súťaží: 

6. liga, 7. liga „A“, 7. liga „C“: Tibor Lencsés  - 0905 704 990 

7. liga „B“, U13: Jozef Filo 0911 794 814 

U19 a U15 (všetky skupiny) – Eduard Šima –0905 668 815 

Prípravky (všetky skupiny) – Marko Turba  0902 222 712 

ŠTK upozorňuje kluby, že podania zaevidované do 15. júla 2020 budú riešené bez poplatkov. Po tomto 

termíne bude ŠTK účtovať poplatok podľa RS. 

Začiatok jesennej časti súťažného ročníka vo všetkých súťažiach je 8. - 9. 8.2020. Prvé tri kolo so začiatkom o 17.30 

h. 

ŠTK upozorňuje účastníkov 7. ligy skupina A, že vzhľadom k počtu účastníkov súťaž sa začne 3. kolom – 

23.8.2020. ŠTK odkladá 1. kolo na 25.10.2020 a 2. kolo na 1.11.2020. 

ŠTK upozorňuje účastníkov 6. ligy  U19 skupina „A“ , že vzhľadom k počtu účastníkov súťaž sa odohrá 

trojkolovým systémom. V jesennej časti sa odohrá 13. kôl a v jarnej časti 14. kôl. 

ŠTK upozorňuje účastníkov starších žiakov U15 skupina „A“, že vzhľadom k počtu účastníkov súťaž sa odohrá 

trojkolovým systémom. V jesennej časti sa odohrá 10. kôl a v jarnej časti 11. kôl.  

ŠTK upozorňuje účastníkov starších žiakov U15 skupina „B“, že vzhľadom k počtu účastníkov súťaž sa odohrá aj s 

nadstavbou. Po odohratí základnej časti sa družstvá  rozdelia podľa umiestnenia do troch skupín  1. skupina ( 1. 

miesto, 2. miesto, 3. miesto), 2. skupina (družstvá umiestnené na 4., 5. a 6. mieste) a 3. skupina (družstvá umiestnené 

na 7., 8. a 9. mieste) a odohrajú medzi sebou stretnutia s odvetnou časťou.  V jesennej časti sa odohrá 12. kôl 

a v jarnej časti 12. kôl. Vzhľadom k nepárnemu počtu účastníkov, každé družstvo odohrá celkom 20 zápasov 

V regionálnej súťaži a oblastnej súťaži môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaží dohodu o striedavom 

štarte hráča vekovej kategórie žiakov alebo dorastu za oba kluby v danej vekovej kategórii. Platnosť dohody 

skončí vždy skončením súťažného ročníka. 
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 Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje 

družstvo. 

ŠTK upozorňuje na termín 1. kola Campri cup. Stretnutia sú plánované na 2.8.2020 o 17.30 h. Stretnutia je možné 

predohrať po vzájomnej dohode predloženej v systéme ISSF. V 1. kole účastníci 6. ligy hrajú na ihriskách súperov, 

od 2. kola sa žrebuje  miesto stretnutia. Prvé tri kolá budú v „pavúku“, od 4. kola sa súperi  žrebujú. Vyžrebovanie 1. 

kola je na futbalnete. 

 

Žiacke súťaže v kategórii U15 -  termínová listina 

Dátum Deň Skupina A Skupina B 

22.8 So 1. 1. 

29.8 So 2. 2 

1. 9 Ut xxx 3. 

5.9 So 3. 4 

12.9 So 4. 5. 

15.9 Ut xxx 6. 

19.9 So 5. 7. 

26.9 So 6 8. 

3.10 So 7. 9. 

10.10 So 8. 10. 

17.10 So 9. 11. 

24.10. So 10 12. 

 

Kategória U-13  
Súťaž sa odohrá trojkolovým systémom.  

Začiatok jesennej časti je 27.8. 2020, počas jesene sa odohrá 10 kôl.  

Jarná časť začína 1.4.2020.  

Hracím dňom je štvrtok.  

O výnimku na iný hrací deň (okrem soboty a nedele) môžu kluby požiadať do 29.7.2020. Žiadosť o odohranie 

stretnutia v sobotu alebo nedeľu bude akceptovaná iba po vzájomnej dohode klubov.  

Po termíne 29.7.2020 bude možné meniť hracie dni, časy a miesta stretnutí iba na základe vzájomnej dohody klubov. 

Požiadavku je potrebné nahrať do ISSF a potvrdiť obidvomi klubmi. 

 

Tibor Révay,    

predseda ŠTK ObFZ Nitra 


