Oblastný futbalový zväz Nitra
Chrenovská ul. 16, 949 04 , Nitra 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ÚS ŠTK č. 14 – zo dňa 8.10. 2020
ŠTK žiada FK, FO delegované osoby, fanúšikov a priaznivcov futbalu o dodržiavanie základných
hygienických opatrení vydaných RÚVZ v súvislosti s ochorením COVID 19 platné od 1.10.2020.
S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým
fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné
podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb .
V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora
(účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť,
ale bez prítomnosti obecenstva.

ŠTK upozorňuje všetky FO, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, podať na ŠTK
prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody (žiadosť
podaná menej ako 21 dní pred zápasom) oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu
termínu“ v ISSF
ŠTK upozorňuje FK, že pri striedavom štarte v kategórii mládeže hráč klubu vo vyššej súťaži nesmie
štartovať za klub v nižšej súťaži, ak za klub vyššej súťaže odohral v jednotlivej časti súťaže (jeseň, jar) viac
ako polovicu stretnutí.

ŠTK upozorňuje FK, ktorým sa končí karanténne opatrenie nariadené RÚVZ, aby po dohode
so súpermi nahlásili termíny neodohratých MZ.
DORAST
Skupina „A“
Branč – Cabaj-Čápor (10. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 11.10.2020 (nedeľa) o 12.00 h.v
obrátenom poradí na ihrisku FC Cabaj-Čápor. NR-ŠTK-2020/2021-0343
Kráľová n/V – Neded (9. kolo) – ŠTK na základe námietky voči štartu hráča predvoláva na štvrtok 15.10.2020
o 16.15 h na sekretariát ObFZ : štatutára klubu Kráľová nad Váhom Norberta Očovského, hráča Romana Ďuríka
(1422095), kapitána družstva Pavla Sámela (1419238), z FC Neded vedúceho mužstva Tibora Bombica (1047970) a
kapitána družstva Štefana Špaleka (1283159). Účasť predvolaných je nutná a zodpovedá zaň klub. ŠTK žiada R M.
Kollárika a AR V. Gála o písomné vyjadrenie spôsobe a výsledku vykonania konfrontácie v termíne do 12.10.2020.
NR-ŠTK-2020/2021-0350
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Skupina „B“
Vinodol – Golianovo (10. kolo) - ŠTK odkladá stretnutie na náhradný termín. NR-ŠTK-2020/2021-0346

ŽIACI
U15
Skupina „B“
Vinodol – ViOn „B“ (8. kolo) – ŠTK odkladá stretnutie na náhradný termín. NR-ŠTK-2020/2021-0347
Machulince - Čeľadice (8. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 12.10.2020 (pondelok) o 16.30
h.NR-ŠTK-2020/2021-0342
Jelenec – V. Cetín (8. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 12.10.2020 (pondelok) o 16.30 h.NRŠTK-2020/2021-0345

U13
Skupina Sever
Čakajovce – Rišňovce (7. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 31.10.2020 (piatok) o 14.00
h.NR-ŠTK-2020/2021-0349

Skupina Stred
V. Cetín - Janíkovce (6. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 2.10.2020 (piatok) o 17.00 h.NRŠTK-2020/2021-0326
Vinodol – Janíkovce (6. kolo) – ŠTK odkladá stretnutie na náhradný termín. NR-ŠTK-2020/2021-0348
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PRÍPRAVKY
Nevidzany (U9 a U11) - ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu o neúčasti družstva prípraviek na turnajoch do
konca roka 2020. NR-ŠTK-2020/2021-0339
H. Kráľová (U9) – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu o nevycestovaní na turnaj prípraviek 10.10.2020
Rišňovce (U11) – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu o nevycestovaní na turnaj prípraviek 10.10.2020
Ivanka pri Nitre (U11) – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu o nevycestovaní na turnaj prípraviek 10.10.2020
Neded(U11) – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu o nevycestovaní na turnaj prípraviek 10.10.2020

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby na povinnosť nahratia nominácie hráčov na každý zápas pred
turnajom!! V prípade nesplnenia si povinnosti, bude klub odstúpený na doriešenie na DK.
S ohľadom na aktuálne nariadenia ÚVZ ohľadom regulovaného počtu účastníkov na športovom podujatí a odhlásenia
niektorých klubov z turnaja rozhodla Športovo-technická komisia Oblastného futbalového zväzu v Nitre o úprave
hracieho systému pre kategórie prípraviek U9 a U11, ktoré sa budú hrať v sobotu 10. októbra, nasledovne:

4. turnaj prípraviek - 10.10.2020
U9
Lapáš
Klasov
Chrenová „B“
xxxxx

Jelenec
Jarok
Chrenová A
Močenok

U11 sk. „A“
Močenok
Janíkovce „B“
Chrenová „A“
xxx

Čeľadice
V. Zálužie
Veča
xxxx

Alekšince
Vlčany
V. Zálužie
xxxxxx

Hrnčiarovce
Čeľadice
Branč
xxxxx

Rumanová
Jelenec
Lapáš
xxxxx

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mobil
e-mail
web
IČOč.ú.
0917 739 470 obfznitra@gmail.com www.obfz.sk 35594209 SK90 8330 0000 0027 0186 1208

Oblastný futbalový zväz Nitra
Chrenovská ul. 16, 949 04 , Nitra 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
U11 sk. „B“
Cabaj-Čápor
Chrenová „B“
FC Nitra WU
Mojmírovce

Zbehy
T. Nemce
V. Cetín
xxxx

Janíkovce
N. Sady
Močenok „B“
xxxxx

Lužianky
T. Mlyňany
Č. Kľačany
xxxxx

V prípade, že niektorý klub má hráča (-ov) v karanténe, je potrebné včas informovať Športovo-technickú komisiu
Oblastného futbalového zväzu v Nitre, aby mohla v predstihu urobiť zmeny a následne informovať kluby.
ŠTK žiada usporiadateľov klub o nahlásenie výsledkov jednotlivých zápasov na turnajoch správcovi súťaže
Markovi Turbovi.
Chýbajúce výsledky:
U9
1. turnaj 29.8.2020
Branč - N. Hrnčiarovce (Branč)
2.turnaj 12.9.2020
Klasov - V. Zálužie (Močenok)
V. Zálužie - Jelenec
Čeľadice - V. Zálužie
Močenok - Jelenec
Čeľadice - Klasov
Močenok - V. Zálužie
Branč - V. Lapáš (N. Hrnčiarovce)
N. Hrnčiarovce - Nevidzany
Chrenová - Branč
N. Hrnčiarovce - Chrenová
N. Hrnčiarovce - Branč
3. turnaj 3.10.2020
Branč - Jelenec (Klasov)
Chrenová - Alekšince (Chrenová)
N. Hrnčiarovce - V. Zálužie (N. Hrnčiarovce)
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U11 skupina „ A“
2. turnaj 12.9.2020
Ivanka - V. Lapáš (N. Hrnčiarovce)
Jelenec - Čeľadice (Močenok)
V. Zálužie - Jelenec
Čeľadice - V. Zálužie
Močenok - V. Zálužie

Tibor Révay,
predseda ŠTK ObFZ Nitra
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