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ÚS ŠTK č. 1 – zo dňa 15. 07. 2021 

 

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 21.7. 

2021. 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 21. júla 2021 budú riešené bez poplatkov. Po tomto 

termíne bude ŠTK účtovať poplatok podľa RS. 

ŠTK upozorňuje FK na úradnú správu KR, kde sú uvedené kluby ktoré nemajú kvalifikovaného rozhodcu 

v súťažiach ObFZ. Je nutné aby tieto kluby nahlásili hrací čas resp. hrací deň svojich domácich MZ. 

Začiatok jesennej časti súťažného ročníka vo všetkých súťažiach je 7. - 8. 8.2021.  

ŠTK upozorňuje účastníkom 7. ligy skupina „A“ a 7. ligy skupiny „B“, že v súťažnom ročníku 2021/2022 súťaže sa 

odohrajú novým hracím modulom. Po základnej časti súťaže  sa obe skupiny spoja podľa umiestnenia a vzniknú dve 

nové skupiny. V skupine o postup budú mužstvá ktoré v základnej časti skončili do 5. miesta. Kluby umiestnené od 6. 

miesta z oboch skupín budú hrať o umiestnenie. Každému mužstvu budú v nadstavbovej časti zarátané výsledky 

dosiahnuté s mužstvom postupujúcim do rovnakej skupiny. V nadstavbovej časti odohrajú mužstvá systémom doma – 

vonku zápasy iba s mužstvami postupujúcimi z druhej skupiny. Podobným spôsobom sa odohrajú stretnutia aj 

v skupine o umiestnenie. Postup do VI. ligy si vybojuje najlepšie umiestnené mužstvo z pôvodnej 7. ligy „A“ 

a najlepšie umiestnené mužstvo z pôvodnej 7. ligy skupiny „B“.  

V regionálnej súťaži a oblastnej súťaži môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení jedného spoločného 

družstva mládeže okrem vekovej kategórii prípravka. Takúto dohodu je potrebné zaslať na riadiaci orgán 

najneskôr 10 pred začiatkom súťaže. 

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.  

Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje 

družstvo. Dohody prostredníctvom ISSF je potrebné predložiť najneskôr 3 dni pred začiatkom súťaže tej, ktorá začína 

skôr. 
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CAMPRI CUP 

ŠTK upozorňuje na termín 1. kola Campri cup. Stretnutia sú plánované na 1.8.2021 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 „pavúka“, od 4. kola sa súperi  žrebujú. Vyžrebovanie 1. 

kola je na futbalnete. 2. kolo sa odohrá 1.9.2021, 3. kolo 15.9.2021. 

1.kolo: Vlčany – Chrenová, Čechynce – N. Sady, Tešedíkovo – Janíkovce, Lužianky – V. Opatovce, Hostie – 

Golianovo, Žitavce – D. Lefantovce, Žihárec – Močenok, Obyce – Marin n/Ž., Dyčka – Svätoplukovo, Selice 

– Mojmírovce, Šurianky – Čakajovce, Hosťovce – Velčice, Čifáre – Hájske, Pohranice – Beladice, D. 

Krškany – Trnovec n/V., T. Nemce – N. Hrnčiarovce, Cabaj-Čápor – Klasov, Jelenec – Č. Kľačany, Jarok – 

Kráľová n/V., Vinodol – Neverice, Veča – Lukáčovce, Topoľčianky – Žitavany, D. Šitáre – Betonáris, T. 

Mlyňany – Ladice. 

 

Kategória U-13  
Kategória U-13  

Súťaž sa odohrá trojkolovým systémom.  

Začiatok jesennej časti je 26.8. 2021, počas jesene sa odohrá 10 kôl.  

Jarná časť začína 31.3.2022.  

Hracím dňom je štvrtok.  

O výnimku na iný hrací deň (okrem soboty a nedele) môžu kluby požiadať do 28.7.2021. Žiadosť o odohranie 

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

Po termíne 28.7.2021 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 


