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ÚS ŠTK č. 4 – zo dňa 30. 07. 2020 

 

Začiatok jesennej časti súťažného ročníka vo všetkých súťažiach je 8. - 9. 8.2020. Prvé tri kolá v súťažiach dospelých 

so začiatkom o 17.30 h. u dorastencov o 15.00 h (okrem zápasov v skupine B domáce zápasy družstiev z ObFZ 

Galanta). 

ŠTK upozorňuje účastníkov 7. ligy skupina A, že vzhľadom k počtu účastníkov súťaž sa začne 3. kolom – 23.8.2020. 

ŠTK odkladá 1. kolo na 25.10.2020 a 2. kolo na 1.11.2020.  

ŠTK upozorňuje účastníkov 6. ligy U19 skupina „A“ , že vzhľadom k počtu účastníkov súťaž sa odohrá trojkolovým 

systémom. V jesennej časti sa odohrá 13. kôl a v jarnej časti 14. kôl.  

ŠTK upozorňuje účastníkov starších žiakov U15 skupina „A“, že vzhľadom k počtu účastníkov súťaž sa odohrá 

trojkolovým systémom. V jesennej časti sa odohrá 10. kôl a v jarnej časti 11. kôl.  

ŠTK upozorňuje účastníkov starších žiakov U15 skupina „B“, že vzhľadom k počtu účastníkov súťaž sa odohrá aj s 

nadstavbou. Po odohratí základnej časti sa družstvá rozdelia podľa umiestnenia do troch skupín 1. skupina ( 1. 

miesto, 2. miesto, 3. miesto), 2. skupina (družstvá umiestnené na 4., 5. a 6. mieste) a 3. skupina (družstvá umiestnené 

na 7., 8. a 9. mieste) a odohrajú medzi sebou stretnutia s odvetnou časťou. V jesennej časti sa odohrá 12. kôl a v 

jarnej časti 12. kôl. Vzhľadom k nepárnemu počtu účastníkov, každé družstvo odohrá celkom 20 zápasov. 

ŠTK upozorňuje FK, že na základe rozhodnutia KR (viď ÚS č.5) oznamuje FO, ktoré nemajú aktívnych 

kvalifikovaných R, že budú svoje domáce majstrovské stretnutia hrávať mimo ÚHČ:  

 

Dospelí: Chrenová (6 mesiacov ochranná lehota), Močenok (6 mesiacov ochranná lehota), Pohranice (6 

mesiacov ochranná lehota), Lužianky, Dolné Lefantovce, Kráľová nad Váhom (dlhodobé ospravedlnenie R-

L.Hučková), Betonáris Šaľa, Vlčany, Selice,  

 

Dorast: Kráľová nad Váhom, Močenok (ochranná lehota 6 mesiacov),  

 

CAMPRI CUP 

1.kolo je naplánované na 2.8.2020. Prípadné zmeny je potrebné riešiť po dohode klubov z detailu stretnutia. V 1. kole 

účastníci 6. ligy hrajú na ihriskách súperov, od 2. kola sa žrebuje miesto stretnutia. Prvé tri kolá budú v 

„pavúku“, od 4. kola sa súperi žrebujú. Vyžrebovanie 1. kola je na futbalnete. 

ŠK Hájske – TJ Družstevník Žitavce – ŠTK berie na vedomie oznámenie Žitaviec o nevycestovaní na pohárový 

zápas a zároveň ho odstupuje na DK na doriešenie. NR-ŠTK-2020/2021-0175 
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 Králová nad Váhom – Kolíňany  - ŠTK berie na vedomie oznámenie Kráľovej nad Váhom o nenastúpení na 

pohárový zápas a zároveň ho odstupuje na DK na doriešenie. NR-ŠTK-2020/2021-0178 

Babindol – Martin nad Žitavou – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a pohárový zápas sa odohrá v pôvodnom termíne 

ale v obrátenom poradí na ihrisku  v Martine nad Žitavou. 

Hostie – Lukáčovce  - ŠTK berie na vedomie oznámenie Lukáčoviec o nevycestovaní na pohárový zápas a zároveň 

ho odstupuje na DK na doriešenie. NR-ŠTK-2020/2021-0180 

 

Schválené dohody o spoločnom družstvá mládeže (SP čl. 28, 4 -7) 

ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28 medzi ŠK Báb a ŠK Veľké Zálužie  

kategória U15. Zodpovedným klubom je a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje ŠK Báb 

 

Výnimky z hracích dní a hracích časov 

 

DORAST 

Skupina „A“ 

Žitavany  - sobota 3 h. pred ÚHČ dospelých, ihrisko Obyce 

D. Obdokovce – Mojmírovce (1. kolo) – ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 9.8.2020 (nedeľa) o 14.30 

h. NR-ŠTK-2020/2021-0181 

Skupina „B“ 

M. Mača sobota ÚHČ dospelých 

Vlčany sobota 3 h. pred ÚHČ dospelých, 

V. Mača sobota ÚHČ dospelých 
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 ŽIACI 

U15 

Skupina A 

Vlčany – nedeľa 10.30 h 

 

U13 

Čeľadice – piatok o 17.00 h  

Nevidzany – streda ÚHČ 

ČFK Nitra „B“ – piatok 17.00 h 

 

Tibor Révay,    

predseda ŠTK ObFZ Nitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


