
 

Úradná správa DK č. 2 zo dňa 12. augusta 2020 
 

 

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7) od 10.08.2020 

U 8  Ján Bertók (1344085) FK Dynamo Trnovec n/V  U19 - sk. B  1 s.s.  N (37/3) 

U 9  Richard Karvai (1380172) TJ Progres Selice  U19 - sk. B 1 s.s. N (37/3)  

 

Disciplinárne sankcie na návrh ŠTK: 

U 10 OFK Branč  (VI.liga dos.) – 10 €  za porušenie RS A/2/c,  RS B/12/f 

U 11 OŠK Kolíňany (VI.liga dos.) – 10 €  za porušenie RS A/2/c, RS B/12/f  

U 12 FC V. Opatovce – (VI.liga dos.) – 500 €  za porušenie SP 38/b, RS B/12/h  

U 13 TJ Slovan Jedľové Kostoľany (VII.liga sk. C dos.) – 250 € za porušenie RS B/12/f  - opustenie 

HP pre nízky počet hráčov 

U 14 OFK Sľažany (IV. liga SŽ – U15)  – 200 € za odstúpenie družstva zo súťaže v priebehu 

súťažného ročníka v zmysle RS B/12/i   

 

Oznamy: 

ObFZ Nitra oznamuje klubom hrajúcich súťaž VI.liga - D - U19 - sk. B, že disciplinárne sankcie, 

oznamy budú zverejnené na stránke obfzgalanta.sk v sekcii DK 
 

DK na základe rozhodnutia s poukazom na čl. 14/1 stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne 

sankcie pozastavenia výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 

2019/2020 podľa čl. 37/3,5,6,8,9 DP, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa rušia (alebo považujú za 

vykonané).V prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s disciplinárnymi 

sankciami pozastavením výkonu športu a pozastavením výkonu funkcie môžete kontaktovať priamo 

predsedu DK (p. Turba -0904 406465) 

 

DK upozorňuje kluby, že podania na disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v 

deň zasadnutia DK ObFZ Nitra do 12.00 hod. 

 

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 19.08.2020 

 

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa 

DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia DK (DP čl. 84/1,2) 

                                                                                                        

                                                                                                 

 

                                                                                                Ladislav Turba 

                                                                                                    predseda DK ObFZ Nitra 

 

 

http://obfzgalanta.sk/

