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ÚS ŠTK č. 10 – zo dňa 10. 09. 2020 

ŠTK žiada FK, FO delegované osoby, fanúšikov a priaznivcov futbalu  

o dodržiavanie základných hygienických opatrení vydaných RÚVZ  v súvislosti 

s ochorením COVID 19. 

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 

 

VI. liga 

Branč - Mojmírovce (3. kolo) – ŠTK schvaľuje  dohodu klubov a MZ sa odohrá 24.9.2020 (štvrtok) o 16.45 h. NR-

ŠTK-2020/2021-0267 

Chrenová – V. Cetín (3. kolo) - ŠTK schvaľuje  dohodu klubov a MZ sa odohrá 23.9.2020 (streda) o 16.00 h. NR-

ŠTK-2020/2021-0275 

Močenok - Chrenová (4. kolo) - ŠTK nariaďuje odohrať MZ 7.10.2020 (streda) o 16.00. h NR-ŠTK-2020/2021-

0277  

Klasov – Čakajovce (10. kolo)  – ŠTK schvaľuje  dohodu klubov a MZ sa odohrá 10.10.2020 (sobota) o 14.30 h. 

NR-ŠTK-2020/2021-0265 

Žitavany – V. Opatovce (12. kolo) – ŠTK schvaľuje  dohodu klubov a MZ sa odohrá 25.10.2020 (nedeľa) o 14.00 

h. v obrátenom  poradí na ihrisku vo V. Opatovciach. NR-ŠTK-2020/2021-0273 

 

VII. liga skupina „A“ 

Svätoplukovo – N. Sady (6. kolo) - ŠTK odkladá stretnutie na náhradný termín. NR-ŠTK-2020/2021-0274 

Hájske – D. Lefantovce (9. kolo)  – ŠTK schvaľuje  žiadosť Hájskeho a MZ sa odohrá 4.10.2020 (nedeľa) o 15.00 

h. NR-ŠTK-2020/2021-0278 
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 ŽIACI 

U15 

Skupina „A“ 

Hájske – Mojmírovce (2. kolo)  – ŠTK odkladá stretnutie na náhradný termín  NR-ŠTK-2020/2021-0276 

Branč – Mojmírovce (4. kolo)  – ŠTK odkladá stretnutie na náhradný termín  NR-ŠTK-2020/2021-0276 

 

Skupina „B“ 

ČFK „B“  – Vinodol (4. kolo) – ŠTK schvaľuje  dohodu klubov a MZ sa odohrá 15.9.2020 (utorok) o 10.00 h.  NR-

ŠTK-2020/2021-0266 

 

U13 

Skupina Juh 

H. Kráľová – Mojmírovce (3. kolo) - ŠTK odkladá stretnutie na náhradný termín. NR-ŠTK-2020/2021-0276 

Mojmírovce – Hájske (4. kolo) - ŠTK odkladá stretnutie na náhradný termín. NR-ŠTK-2020/2021-0276 

 

Skupina Východ 

T. Mlyňany – Sľažany (4. kolo) – ŠTK schvaľuje  dohodu klubov a MZ sa odohrá 21.9.2020 (pondelok) o 17.00 h.  

NR-ŠTK-2020/2021-0268 

Sľažany – D. Obdokovce (3. kolo) – ŠTK schvaľuje  dohodu klubov a MZ sa odohrá 11.9.2020 (piatok) o 17.00 h.  

NR-ŠTK-2020/2021-0272 

 

Skupina Sever 

Báb - Lehota (3. kolo) – ŠTK schvaľuje  dohodu klubov a MZ sa odohrá 11.9.2020 (piatok) o 17.00 h.  NR-ŠTK-

2020/2021-0268 
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PRÍPRAVKY 

 

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby na povinnosť nahratia nominácie hráčov na každý zápas pred 

turnajom!! 

 

U 9 a U11 skupina „A“ 

 
ŠTK upozorňuje, že turnaj 12.9.2020 sa uskutoční po dohode klubov na ihrisku  FC Neded a nie vo Vlčanoch 

ako bolo pôvodne avizované. 

 

Alekšince(U9) - ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu o nevycestovaní na turnaj do Nededu. 

V. Zálužie (U9+U11) - ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu o nevycestovaní na turnaj do Močenku 

Kolíňany (U11) – ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva zo súťaže a odstupuje klub na doriešenie na DK.  

 

Nasledujúci turnaj (26.9.2020) sa uskutoční v H. Kráľovej, Klasove a na Chrenovej.  

 

 

U11 skupina „B“  

 
ŠTK z dôvodu karanténnych opatrení odkladá (12.9.2020) turnaj v Čechynciach. 

 

Lužianky (U11) - ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu o nevycestovaní na turnaj do Nových Sadov. 

 

 

Nasledujúci turnaj (26.9.2020) sa uskutoční v T. Nemciach, V. Cetíne a v Mojmírovciach. 
 

 

Tibor Révay,    

predseda ŠTK ObFZ Nitra 

 

 

 


