
ÚS KR č. 10 zo dňa 01.09.2020 

 

 
 

 
 

• KR nariaďuje všetkým R, aby sa pred každým stretnutím telefonicky kontaktovali so svojimi AR, 

prípadne DZ a zorganizovali si príchod na stretnutie 

 

• KR upozorňuje R a DZ na dôsledné plnenie si povinností vyplývajúcich z rozpisu súťaže pre súťažný 

ročník 2020/2021 a interných pokynov KR: 

 

1. Kontrola súhlasu štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii. 

Hráč, ktorý nedovŕšil 18. rok veku je oprávnený štartovať v kategórii dospelých výlučne na základe 

písomného súhlasu telovýchovného lekára a písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu so štartom 

hráča vo vyššej vekovej kategórii. Potvrdenie od lekára je platné 1 rok od dátumu vystavenia potvrdenia. 

Toto nariadenia sa vzťahu aj na nižšie kategórie. Platnosť potvrdení sa vykoná nasledovne: 

Za domáce mužstvo je zodpovedný AR1 a DZ, za hosťujúceho mužstvo AR2 a DZ. Pokiaľ je na stretnutí 

prítomný len AR1, ten vykoná kontrolu u oboch družstiev spolu s DZ. Pokiaľ nie je na stretnutie 

delegovaný žiadny AR, kontrolu oboch mužstiev vykoná R a DZ.  

2. Kontrola čísla dresov podľa zápisu o stretnutí. 

Pred každým stretnutím je príslušný AR, prípadne R povinný skontrolovať správnosť čísla dresov, ktoré 

majú hráči uvedené v zápise o stretnutí, pred jeho začiatkom resp. pred striedaním. Pred stretnutím je 

povinný AR1 skontrolovať domáce mužstvo, AR2 hosťujúce mužstvo. Pokiaľ je prítomný na stretnutí 

len AR1, ten vykoná kontrolu hosťujúceho mužstva a R vykoná kontrolu mužstva domácich. 

 

• KR dáva na vedomie R a DZ, že na stránke ObFZ v sekcii futbalové normy sa nachádza Rozpis súťaží 

pre súťažný ročník 2020/2021 

 

• KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia: D. Mikle (5.-6.9.), M. Rajnoha (5.9.), B. Buranský (5.-6.9.), 

Š. Hujac (5.9.), I. Darnadi (6.9.) 

 

• KR upozorňuje všetkých R a DZ na včasné ospravedlnenie a to najneskôr 14 dní pred majstrovským 

stretnutím. Rozhodca je ospravedlnenie povinný oznámiť výlučne na všetky tri emailové adresy: 

mato.horik@gmail.com, majkobozko@gmail.com, erik.barat23223@gmail.com a DZ na emailovú 

adresu: jozef.inovecky@zoznam.sk  

              V prípade neskorého ospravedlnenia bude R disciplinárne potrestaný 

• KR oznamuje R a DZ, že v prípade potreby treba kontaktovať jednotlivých správcov súťaži ISSF: 

 

              Jakub Hybský (tel.č. 0914 113 572) - VI. liga dos., VII. liga sk. A dos.  

 Jaroslav Kotrec (tel.č. 0911 110 028) - VII. liga sk. B,C dos., Campri Cup 

 Martin Horik (tel.č. 0904 853 396) - VII. liga sk. GA-SA dos. 

              Ladislav Kováč (tel.č. 0911 381 079) - mládež U15,U19  

            

 

                                                                                       

                                                                                                                         KR ObFZ Nitra 
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