
ÚS KR č. 2 zo dňa 26.02.2020 
 

 
 

                   

KR oznamuje: 

 

 FO majú podľa RS/8b pred jarnou časťou súťažného ročníka právo vetovať troch 

rozhodcov, ktorí boli delegovaní na ich stretnutia v jesennej časti aktuálneho súťažného 

ročníka. Vetovanie je potrebné riadne zdôvodniť a zaslať podanie na KR. 

 KR berie na vedomie vetáciu od FO Obyce, N.Sady 

 KR berie na vedomie informáciu o ukončení aktívnej činnosti R M. Škula, menovanému 

zároveň ďakuje za dlhodobo kvalitne odvedenú prácu a praje mu veľa osobných 

a pracovných úspechov 

 náhradný zimný doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční dňa 29.02.2020 o 10:00 hod. 

v priestoroch ObFZ Nitra, semináru sa zúčastnia nasledovný R a DZ 

            L.Angyal, K.Gajan, Z.Gajanová, H.Harča, J.Chrenko, B.Púchovský, Ľ.Súľovský,                

            M.Kopec, L.Lednický, Š.Mišovič, S.Žilka, I.Hirka 

            (R, ktorí neabsolvujú zimný doškoľovací seminár nebudú môcť rozhodovať MS a FO 

             za ktoré rozhodujú budú hrávať mimo ÚHČ) 

 FO, ktoré nemajú kvalifikovaného rozhodcu - Selice, Tešedíkovo, Betonáris, H.Ohaj, 

Lukáčovce, D.Krškany, Lužianky, Štefanovičová, D.Lefantovce, Dyčka, Babindol, 

Paňa, Topoľčianky, Obyce, Martin n/Žitavou, Hosťovce, Tekovské Nemce, Choča 

            Lúčnica nad Žitavou - ochranná lehota pre jarnú časť - E.Gajdoš, AHF za FO Branč 

 školenie nových R sa uskutoční dňa 29.02.2020 o 09:00 hod. v priestoroch ObFZ 

Nitra, školenia sa zúčastnia: P.Baráth, A.Kondé, K.Tóth, T.Palkovič, R.Žembera 

 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 3 emailové adresy: mato.horik@gmail.com , majkobozko@gmail.com, 

erik.barat23223@gmail.com a DZ na emailovú adresu: jozef.inovecky@zoznam.sk  

            V prípade, že daná lehota nebude dodržaná, R bude disciplinárne potrestaný.  

 KR oznamuje R a DZ, že v prípade potreby treba kontaktovať jednotlivých správcov 

súťaži ISSF: 

 

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

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

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

            Ladislav Kováč (č.t. 0911 381 079) - všetky mládežnícke súťaže 

            

 Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 04.03.2020 

 

 

 

 

 

KR ObFZ Nitra 
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