
ÚS KR č. 3, zo dňa 02.08.2019 

 
 

   

Ospravedlnenia: 

Žitňanský  do prihlásenia 

Kompas  od 09.08. do 11.08.2019 

Deák   03.08.,10.08., a od 17.08. do 18.08.2019 

 Šimonek  od 16.08. do 18.08.2019, od 07.09. do 08.09.2019 

 

Oznamy a upozornenia:  
 

 KR dôrazne upozorňuje R, aby si vo vlastnom záujme naštudovali zmeny pravidiel 

futbalu, platné od 01.07.2019.  Prednášku ku zmenám pravidiel futbalu nájdete na odkaze:  

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/07/dc804147-52ab-

4bf0-b7ef-c38e193d469c.pdf  

 

 KR upozorňuje R, že v súť. ročníku 2019/2020 Vám FO nepredkladá registračné 

preukazy. R stretnutia vždy pred MZ vytlačí predzápasovú súpisku, na základe ktorej AR 

skontroluje dátum narodenia hráčov a v prípade štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii aj 

jeho ostaršenie. 

Pri MZ mládeže R vytlačí pred MZ v 2 vyhotoveniach predzápasovú súpisku, ktorú 

odovzdá obom kapitánom, za pomoci ktorej kapitáni vykonajú konfrontáciu. 

Kapitáni pred MZ v zápise o stretnutí svojim podpisom potvrdzujú štart hráčov vo 

vytlačenej forme zápisu o stretnutí. 

Na MZ nemôže nastúpiť hráč, ktorého FO nemôže nahrať do svojej nominácie v ISSF 

systéme. 

 V prípade, že príde počas  MZ k udeleniu OT pre realizačný tím, R uvádza túto 

skutočnosť v poznámke rozhodcu. Pri udelení OT ČK  R(DZ) vypíše aj tlačivo na 

mimoriadnu udalosť. 
 

 KR odstupuje na doriešenie DK ObFZ, R Kopačku, Fašánka, Hučkovú, Veládiho, 

Buranského z dôvodu ich neospravedlnenej neúčasti na zápasoch Campri Cupu. 

 

 KR odstupuje na doriešenie KR ZsFZ R Bleha, za neskorý príchod na zápas Campri Cupu 

a R Panáčeka za neospravedlnenú neúčasť na zápase Campri Cupu. 

 

 Ukončenie rozhodcovskej činnosti R: Duchoň (FO Veča), Darnady (FO Rišňovce), 

Lieskovský (FO Jelenec). KR im ďakuje za doterajšiu činnosť.  

Zároveň odstupujeme FO Veča, Rišňovce, Jelenec s návrhom hrávať svoje domáce MZ 

mimo UHČ, nakoľko nemajú kvalifikovaného R. 

 

 Dňa 02.08.2019 bol vyškolený nový rozhodca - čakateľ: 

 Marek Štank, Veľký Cetín, t. č. 0915 222 531 (Veľký Cetín) 
KR odstupuje FO Veľký Cetín s návrhom hrávať svoje domáce MZ v UHČ, nakoľko 

majú kvalifikovaného rozhodcu. 

 

 Oznámenie FO Kráľová nad Váhom o vzájomnej dohode s R Hučkovou, ktorá bude  

  rozhodovať za ich FO. 

 

 Náhradného termínu fyzických previerok sa zúčastnili: 

Kompas, Korman, Škula, Gajanová, Németh, Súľovský, Malý, Prešinský, Šimák 

E., Andrášik, Gajdoš, Novák. 

 Fyzické previerky nemajú absolvované: Šturdík, Žitňanský, Hučková, Veládi. 

 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/07/dc804147-52ab-4bf0-b7ef-c38e193d469c.pdf
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/07/dc804147-52ab-4bf0-b7ef-c38e193d469c.pdf


 V prípade, že uvedení rozhodcovia neabsolvujú fyzické previerky do 2 týždňov, od 

 vydania tejto ÚS, FO, za ktorý rozhodujú bude odstúpený na ŠTK s návrhom hrávať 

 svoje domáce MZ mimo UHČ. 

  

 

  KR oznamuje, že dňa 10.08.2019 od 9.00 hod. sa uskutoční  

       školenie nových rozhodcov v priestoroch ObFZ, Chrenovská ul. 16, Nitra.  

 Využite aj Vy svoje nadšenie a záujem o futbal  

 a staňte sa futbalovými rozhodcami.  

 Hľadáme: · nadšených mladých ľudí, mužov aj ženy · ľudí, ktorí majú záujem o futbal a 

 pohyb na ihrisku · ľudí, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať vo všetkých oblastiach súvisiacich  

 s futbalom  

 Viac informácii Vám poskytne predsedkyňa KR ObFZ PaedDr. Alena  Jančoková 

 Žáčiková, na tel. č. 0903 712 065 

 

 KR upozorňuje R, ktorí sú študentmi, aby čo najskôr ekonómovi oznámili, že či budú 

pokračovať v štúdiu. V prípade, že áno, je nevyhnutné hneď prvý septembrový týždeň 

priniesť na zväz potvrdenie o návšteve školy. 

 

 KR upozorňuje FO, že podľa RS - 8 b) majú možnosť pred jesennou časťou súťažného 

ročníka vetovať troch rozhodcov, ktorí boli delegovaní na ich stretnutia v 

predchádzajúcom ročníku, resp. v jarnej časti príslušného súťažného ročníka. 

Vetovanie  musí byť v každom prípade riadne zdôvodnené. KR dôrazne upozorňuje 

FO, aby túto možnosť využili, nakoľko počas jesennej časti súťažného ročníka im 

bude vyhovené iba v mimoriadnych prípadoch. 

 

 FO, ktoré nemajú kvalifikovaného R, alebo ich R je dlhodobo ospravedlnený: 

 

 VI. liga:  H. Ohaj, Neverice, Rišňovce 

 VII. liga - sk. A Svätoplukovo, Dolné Lefantovce, Lukáčovce, Štefanovičová 

 VII. liga - sk. B Dyčka, Hosťová, Paňa, Jelenec 

 VII. liga - sk. C Martin nad Žitavou, Obyce, Lovce, Topoľčianky, Tekovské 

    Nemce, Choča, Hostie, Hosťovce 

 VII. liga sk. NR-ŠA Tešedíkovo, Selice, Betonáris Šaľa, Veča 

 

 

       PaedDr. Alena Jančoková Žáčiková 

             predsedkyňa KR ObFZ Nitra 

 

 


