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ÚS ŠTK č. 4, zo dňa 19.07. 2018 

ŠTK upozorňuje FK, ţe je potrebné vygenerovať členské poplatky za klub, 

trénerov a hráčov.  

V stretnutiach Campri Cup-u sa budú Zápisy o stretnutí nahrávať cez 

ISSF. 

VI. liga  

FC MOSAP Klasov – 1. kolo sobota ÚHČ 

FK Betonáris Šaľa – sobota ÚHČ dospelých, ihrisko FK Veča 

 

VII. liga skupina „B“ 

TJ Slovan ŠPP Kolíňany „B“ – nedeľa 10.30 h. 

TJ Dolné Štitáre – TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce (1. kolo) – ŠTK súhlasí s dohodou 

klubov a MZ sa odohrá 4.8.2018 (sobota) o 17.00 h. NR-STK-2018/2019-0008 

 

Pohár Campri Cup 

ŠK Dlhá nad Váhom – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu o nevycestovanie na 

pohárové stretnutie do Skýcova. ŠTK odstupuje TJ Dlhá nad Váhom na DK na doriešenie. 

NR-STK-2018/2019-0004 

TJ Druţstevník Lúčnica nad Ţitavou – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu 

o nevycestovanie na pohárové stretnutie do Kráľovej nad Váhom. ŠTK odstupuje TJ Lučnicu 

nad Ţitavou na DK na doriešenie. NR-STK-2018/2019-0005 

Betonáris Šaľa „B“ – ŠTK súhlasí s odhratím pohárové stretnutia s OFK Hosťovce na 

ihrisku v Topoľnici.NR-STK-2018/2019-0006 

OFK Golianovo – FC ViOn Zlaté Moravce „C“ (1. kolo) – ŠTK súhlasí s dohodou klubov 

a pohárové stretnutie sa odohrá  27.7.2018 (piatok) o 18.00 h. NR-STK-2018/2019-0009 

TJ Dolné Štitáre – ŠTK berie na vedomie oznámenie klubu. K zmene termínu je potrebný 

súhlas súpera. NR-STK-2018/2019-0010 
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PRÍPRAVKY 

Kategória U9 a U11 

 ŠTK upozorňuje FK, ţe hracia plocha pre kategóriu U9 a U11 je na jednej polovici 

ihriska v celej dĺţke, šírka minimálne 20m. Rozmery bránky sú 5x2 prípadne „hádzanárske 

brány“. Minimálny počet hráčov je 1+4 po dohode trénerov je maximálne 1+6. Hrací čas 

v kategórii je 1x20 min. a v kategórii U11 1x25 min. V stretnutí môţu nastúpiť iba hráči 

s platným RP (!!). Hrá sa podľa pravidiel futbalu upravenými pre malý futbal. ŠTK 

doporučuje vhadzovanie lopty spoza postrannej čiary. Stretnutia sa nahrávajú v ISSF. Kaţdý 

klub je zodpovedný za nahrávanie svojho druţstva. Usporiadateľ turnaja je zodpovedný do 48 

hodín nahrať všetky výsledky a strelcov gólov z daného turnaja resp. skontaktovať sa so 

správcom súťaţe a odoslať mu potrebné údaje. Nerešpektovanie týchto pokynov ŠTK 

povaţuje za porušenie futbalových noriem  a klub bude odstúpený na DK s návrhom udelenia 

pokuty. 

Najbliţšie zasadnutie ŠTK  sa uskutoční  26. 7. 2018. 

Proti rozhodnutiam ŠTK  je moţné sa odvolať v zmysle SP čl 87. 

 

 

                                                                                                            Tibor Révay 

                                                                                                predseda ŠTK ObFZ Nitra 

 

 
 

 


