
US ŠTK č. 12 zo dňa 24.9.2015 

ŠTK  opakovane oznamuje všetkým FO, že všetky podania na komisiu je potrebné realizovať 
cez ISSF, konkrétne cez elektronickú podateľňu. Pri podaniach je nutné správne a kompletne 
uviesť všetky dôležité údaje ako sú : súťaž, mužstvá, súťažné kolo, dátum zápasu.  Podania 
podané bez týchto náležitostí nebudú prerokované.   

 
Štart hráčov  
V kategórii seniorov štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dospelých a ďalej hráči z kategórie 

dorastu, ktorí dovŕšili 16. rok veku (SP čl. 46/1). Hráči uvedeného veku až do ukončenia 

dorasteneckej kategórii musia mať potvrdenie od telovýchovného lekára a zákonného zástupcu (SP čl. 

46/2).  Bez oboch súhlasov rozhodca hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí.  

 

V skupine dorastu štartujú hráči narodení 1. 1. 1997 a mladší.  

V tejto skupine, ktorú riadi ŠTK ObFZ v Nitre, môžu štartovať aj starší žiaci, ktorí v deň zápasu 

dovŕšili 14. rok veku za podmienky súhlasu  zákonného zástupcu  a praktického lekára pre deti a 

dorast. Bez oboch súhlasov rozhodca hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí.  

 

 V skupine starších žiakov štartujú hráči (hráčky) narodení 1. 1. 2001 a mladší. 

VI. liga 

OFK Sľažany – doma vždy v nedeľu ÚHČ (NR-STK-2015/2016-0240) 

ŠK Žitavany – doma vždy v sobotu v ÚHČ (NR-STK-2015/2016-0237) 

VII. liga sk. B 

7. kolo TJ Družstevník Vráble-H. Ohaj – OFK Hosťová 6:0 kont 

ŠTK za porušenie SP čl. 82/g (pokles počtu hráčov družstva pod sedem ) kontumuje stretnutie 

v prospech FO H. Ohaj a podľa SP čl. 11/3 ponecháva výsledok dosiahnutý na hracej ploche 

v platnosti. ŠTK odstupuje FO Hosťovú na DK s návrhom pokuty 100€ podľa RS B/12/f. (NR-

STK-2015/2016-0241, NR-STK-2015/2016-0242) 

 

VIII. liga sk. A 

ŠK Dlhá nad Váhom – doma vždy v nedeľu ÚHČ (NR-STK-2015/2016-0243) 

5. kolo TJ – Termál Diakovce – FK Močenok „B“ 3:0 kont 

 
ŠTK stretnutie kontumuje podľa SP čl. 82/1/f ( v súlade s SP čl. 52/i za porušenie  

SP čl. 43/3/b  a SP čl. 43/6) a podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech  

FO Diakovce. ŠTK odstupuje FO Močenok  na DK s návrhom pokuty50€  

podľa RS B/12/h. (NR-STK-2015/2016-0244, NR-STK-2015/2016-0245) 

 
 

5. kolo ŠK THERMALKESOV  P.Kesov - TJ Družstevník D. Lefantovce  
 

ŠTK za neopodstatnený oneskorený začiatok MZ odstupuje FO D. Lefantovce  na DK s návrhom 

pokuty 10€ podľa RS B/12/ f . (NR-STK-2015/2016-0246) 

 

 

 



DORAST 

VI. liga – D – U19 – sk. A 

OFK Sľažany – doma vždy v nedeľu v ÚHČ dorastu (NR-STK-2015/2016-0240) 

ŠK Žitavany – doma vždy v sobotu ÚHČ dorastu (NR-STK-2015/2016-0237) 

7. kolo OFK Lužianky – OŠK Beladice 
 

ŠTK za neopodstatnený oneskorený začiatok MZ odstupuje FO Beladice na DK s návrhom pokuty 

10€ podľa RS B/12/ f . (NR-STK-2015/2016-0247) 

 

ŽIACI 

IV. liga – Ž – U15 – sk. C 

4.kolo FC Vinodol - TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce 

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 7.11.2015 (sobota) o 13.00 hod. (NR-STK-2015/2016-

0238, NR-STK-2015/2016-0239) 

1.kolo Beladice – Vinodol 

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 28.9.2015 (pondelok) o 16.00 hod. (NR-STK-

2015/2016-0231, NR-STK-2015/2016-0232)  

7. kolo MFK Pohranice -  TJ Slovan Čeľadice 

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 30.9.2015 (streda) o 17.00 hod. (NR-STK-2015/2016-

0233, NR-STK-2015/2016-0234) 

8. kolo TJ ŠTART Nitrianske Hrnčiarovce – Slovan Kolíňany 

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 3.10.2015 (sobota) o 12.00 hod. (NR-STK-2015/2016-

0235, NR-STK-2015/2016-0248) 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  01. 10. 2015. 

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS. 

Tibor Révay 

predseda ŠTK ObFZ 
 


