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ÚS ŠTK č. 9 – zo dňa 09. 09. 2021 

 

ŠTK dôrazne upozorňuje FO, FK na obnovenie konta v ISSF pre funkcionárov uvedených 

v Zápise o stretnutí, technického personálu a ich označení visačkami na lavičke náhradníkov. 

CAMPRI CUP 

3.kolo je naplánované na 15.9.2021. Prípadné zmeny je potrebné riešiť po dohode klubov z detailu stretnutia. Od 2. 

kola sa žrebuje miesto stretnutia. Prvé tri kolá budú v „pavúku“, od 4. kola súperi sa  žrebujú.  

3. kolo Campri Cup – 15.9.2021 o 16.00 h.: Kolíňany – Hrnčiarovce, Klasov –H. Ohaj, D. Obdokovce – Hosťová, 

V. Cetín – Žitavany, N. Sady - Sľažany, Hostie – Ivanka p/Nitre, Mojmírovce - Žihárec, Hájske – Čakajovce 

Janíkovce - Sľažany (2. kolo) - ŠTK na základe rozhodnutia DK SFZ zo dňa 3.5.2014 kontumuje stretnutie podľa 

SP čl. 11/2 s  použitím SP čl.82/1/f a 52/c (štart hráča počas pozastavenia výkonu jeho športovej činnosti) v prospech 

Sľažian. ŠTK odstupuje Janíkovce na doriešenie na DK. 

Mojmírovce - Žiharec  (3. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 21.11.2021 (nedeľa) o 13.30 h. 

NR-ŠTK-2021/2022-0059 

 

Kolíňany - Hrnčiarovce  (3. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 15.9.2021 (streda) o 11.00 h. 

NR-ŠTK-2021/2022-0061 

 

6. liga 

Janíkovce - Jarok (4. kolo) - ŠTK na základe rozhodnutia DK SFZ zo dňa 3.5.2014 kontumuje stretnutie podľa SP 

čl. 11/2 s  použitím SP čl.82/1/f a 52/c (štart hráča počas pozastavenia výkonu jeho športovej činnosti) v prospech 

Jarku. ŠTK odstupuje Janíkovce na doriešenie na DK. 

Čakajovce - Janíkovce (5. kolo) - ŠTK na základe rozhodnutia DK SFZ zo dňa 3.5. 2014 kontumuje stretnutie 

podľa SP čl. 11/2 s  použitím SP čl. 82/1/f a 52/c (štart hráča počas pozastavenia výkonu jeho športovej činnosti) v 

prospech Čakajoviec. ŠTK odstupuje Janíkovce na doriešenie na DK. ŠTK upozorňuje FO na SP čl. 12/1(za 3 

kontumačné výsledky bude družstvo vylúčené zo súťaže). NR-ŠTK-2021/2022-0064 

7. liga sk. „A“ 

D. Krškany - Svätoplukovo (6. kolo) – ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá v pôvodnom termíne, ale 

v obrátenom poradí na ihrisku vo Svätoplukove.  NR-ŠTK-2021/2022-0050 
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7. liga sk. „C“ 

Hostie – Ladice (6. kolo) – ŠTK schvaľuje žiadosť Hostí a MZ sa odohrá 12.9.2021 (nedeľa) o 15.00 h. NR-ŠTK-

2021/2022-0051 

 

DORAST 

Skupina „A“ 

Jarok – Vinodol (6. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 16.9.2021 (štvrtok) o 17.00 h. NR-ŠTK-

2021/2022-0057 

 

Jelenec - Jarok  (8. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 29.9.2021 (streda) o 16.00 h. NR-ŠTK-

2021/2022-0059 

 

Skupina „B“ 

D. Saliby – M. Mača (4. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/3 v náväznosti na SP čl. 82/1/c 

(odmietnutie pokračovať v stretnutí) v prospech D. Salíb. NR-ŠTK-2021/2022-0054 

Tomášikovo – H. Kráľová (6. kolo) – ŠTK berie na vedomie oznámenie H. Kráľovej o nevycestovaní na MZ. NR-

ŠTK-2021/2022-0062 

 

ŽIACI 

U15 

Skupina „A“ 

Mojmírovce - Tešedíkovo  (1. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 s použitím SP čl. 82/1/b 

(nevycestovanie  na MZ) v prospech Mojmíroviec. ŠTK odstupuje Tešedíkovo na doriešenie na DK. 
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Tešedíkovo – Hájske (2. kolo) – ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 11/2 s použitím SP čl. 82/1/b 

(nenastúpenie  na MZ) v prospech Hájskeho. ŠTK odstupuje Tešedíkovo na doriešenie na DK.ŠTK upozorňuje FO na 

SP čl. 12/1(za 3 kontumačné výsledky bude družstvo vylúčené zo súťaže). NR-ŠTK-2021/2022-0053 

 

Rišňovce – Veča (3. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 12.9.2021 (nedeľa) o 13.00 h. NR-ŠTK-

2021/2022-0055 

Močenok – Tešedíkovo (3. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 14.9.2021 (utorok) o 17.00 h. 

NR-ŠTK-2021/2022-0063 

Vlčany– Mojmírovce (5. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 22.9.2021 (streda) o 16.30 h. NR-

ŠTK-2021/2022-0060 

 

Skupina „B“ 

Vinodol – ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva zo súťaže. ŠTK odstupuje FO na doriešenie na DK. NR-ŠTK-

2021/2022-0052 

 

ČFK Nitra „B“ – Zbehy (3. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 12.9.2021 (nedeľa) o 10.00 h. 

v obrátenom poradí na ihrisku v Zbehoch. NR-ŠTK-2021/2022-0056 

 

 

V. Cetín – ViOn „B“ (3. kolo) - ŠTK schvaľuje dohodu klubov a MZ sa odohrá 12.9.2021 (nedeľa) o 12.30 h. NR-

ŠTK-2021/2022-0058 

 

U13 

ŠTK žiada prihlásené kluby, aby nahlásili meno priezvisko a telefónne číslo osoby zodpovednej za nahrávanie 

výsledkov stretnutí a strelcov gólov. Uvedené údaje pošlite na emailovú adresu jozef.filo44@gmail.com 

V kategórii U13 hrajú hráči narodení v roku 2009, 2010, 2011 a 2012, dievčence aj 2008 a 2007 

 

Prípravky 

ŠTK berie na vedomie odhlásenie Lužianok (U11) zo súťaže. 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/ubzd8c62rfw0/?&cs=wh&v=b&to=jozef.filo44@gmail.com
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Nasledujúci turnaj sa uskutoční 25.9.2021. 

ŠTK upozorňuje FK, ktoré majú na rovnakom stupni riadenia  a rovnakej vekovej kategórie zaradené svoje družstvá ( 

A, B,  C, družstvo ) na dôsledné dodržiavanie SP SFZ čl.42 ( súpisky viacerých družstiev ). Hráč môže štartovať 

v súťažnom ročníku len za to družstvo, na ktorého súpiske je uvedený, nemôže byť uvedený na oboch!! 

 

 

pravidlá a podmienky:  

 

 U9 U11 

Počet hráčov 4+1 4+1 

Bránka 3 x 2 5x 2 

Rozmery hracej plochy (m) min:40 x 20  min: 45 x 25,  

 

Hrací čas v minútach 2x 10 (2 min prestávka) 2x10 (2 min prestávka) 

Stavanie múru 5 m od lopty 5 m od lopty 

 

rozhodcovia: zabezpečuje organizátor turnaja  

štart hráčov: veková úroveň od U9 – po U6 resp od U11 – U6, každý hráč musí mať platný elektronický registračný 

preukaz, každý účastník musí mať pred prvým stretnutím v turnaji nahranú v ISSF zápasovú súpisku 

minimálne 5 hráčov. Hráči jeden deň môžu hrať iba za jedno družstvo (U9 resp U11 ) 

lopty: veľkosť č.4  

 

Pokutové územie:  7 m od bránkovej čiary 

Pokutový kop:    7 m 

Striedanie:    hokejovo 

Pre všetky skupiny platí, vyznačenie čiar klobúčikmi.   

Každý hráč, ktorý nastúpi do zápasu musí mať chrániče. 

Nemôže byť malá domov, v prípade, že sa tak stane, nasleduje  - NVK - nepriamy voľný kop. 

Pri výkope (rozohratí hry) musia byť hráči súpera od lopty 5 m.  

Vhadzovanie. Zahrávanie lopty do hry spoza autovej čiary sa robí vhádzaním rukami. 

Brankár. V prerušenej hre si musí loptu položiť a rozohrávať zo zeme ľubovoľne. Hráči súpera musia stáť mimo 

pokutového územia. Lopta je v hre keď brankár prípadne spoluhráč do nej kopne a lopta je v pohybe. V 

neprerušenej hre brankár rozohráva ľubovoľne, ale vykop z ruky musí byť iba na vlastnú polovicu. Porušenie sa 

trestá NVK z polovice. Vyhodenie rukou a rozohrávka zo zeme môže byt aj cez polovicu.  
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Gól dosiahnutý priamo z otvorenia hry zo stredového kruhu (pri začiatku zápasu, 2. polčasu a otváraní hry po góle) 

neplatí.   

V kategórii U11 hrajú ročníky: 2011, 2012... a mladší 

V kategórii U9 hrajú ročníky: 2013, 2014...a mladší 

Dievčatá môžu hrať iba o rok staršie ako chlapci. 

Zaradenie do skupín je vždy uvedené v úradnej správe ŠTK, ktorá je zverejnená na stránke www.obfz.sk Tím 

označený žltou farbou je organizátorom turnaja. 

 

výsledkový servis: po skončení každého turnaja je organizátor povinný zaslať kompletný výsledkový servis ( 

celkový výsledok, polčasový výsledok, strelcov gólov aj s minútami ) na mailovú adresu: marko.turba@gmail.com 

 

Klub sa z turnaja môže odhlásiť najneskôr v utorok. V prípade neodhlásenia z turnaja, alebo odhlásenia neskôr ako 

utorok, klub bude odstúpený na DK na doriešenie návrhom pokuty 50€.  

U11 

Turnaje 11.9.2021  - začiatok turnaja je o 9.00 h., ak pri usporiadateľovi nie je uvedené inak. 

 

Skupina „A“ 

 

Nové Sady 

 

U11 U9 

Nové Sady  

Kolíňany  

Močenok „A“  

FC Nitra WU11  
 

 

Klasov 

 

U11 U9 

Čakajovce  Klasov 

V. Zálužie V. Zálužie 

Sľažany Nová Ves nad Žitavou 

xxxxx V. Cetín 
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Jelenec 

 

U11 U9 

 Jelenec Jelenec 

Chrenová „A“ Chrenová „A“ 

Zbehy T. Mlyňany 

Cabaj-Čápor Cabaj-Čápor 

 

 

 

 

Nevidzany 

 

U11 U9 

Nevidzany Nevidzany 

Čeľadice Čeľadice 

Lapáš Lapáš 

Hrnčiarovce „A“ Kolíňany 

 

 

Skupina „B“ 
 

Janíkovce 

 

U11 U9 

Janíkovce Janíkovce 

Chrenová „B“ Chrenová „B“ 

xxxx Alekšince 

Hrnčiarovce „B“ V. Opatovce 
 

 

 

Mojmírovce 

 

U11 U9 

Svätoplukovo Mojmírovce 

Rišňovce Rumanová 

Jarok Jarok 

Junior Ivánka Junior Ivanka 
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Vlčany 

 

U11 U9 

Vlčany Vlčany 

Močenok „B“ Močenok 

H. Kráľová H. Kráľová 

Neded  

 

 

 

 

Branč 

 

U11 U9 

Branč  

Veča  

Šaľa „B“  

Družstevník Ivanka  

 

Tibor Révay,   predseda ŠTK ObFZ Nitra 




