
ÚS ŠTK č. 5 – zo dňa 04.08.2016 

 ŠTK oznamuje všetkým FO, že sezónne súpisky družstiev – zoznam hráčov - v ISSF vypĺňať 

NIE JE POTREBNÉ!! Súpisky hráčov budú automaticky generované zo Zápisov o stretnutí 

v ISSF. V sezónnej súpiske je potrebné pred začiatkom súťaže vyplniť iba funkcionárov 

družstva (tréner, asistent trénera, vedúci mužstva,...)  

  

ŠTK upozorňuje FO, FK, že ak žiadajú zmenu termínu konkrétneho 

stretnutia, žiadosť sa podáva priamo z detailu daného stretnutia – 

ŽIADOSŤ O ZMENU TERMÍNU STRETNUTIA 
 

ŠTK žiada všetky FO, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali výnimky z UHČ 

zverejnené v ISSF na stránke www.futbalnet.sk . 

 

ŠTK oznamuje, že vo všetkých kategóriach súťaží riadených ŠTK ObFZ Nitra môžu nastúpiť 

hráči v základnej zostave od čísla 1 po 99, pričom číslo 1 môže mať iba brankár. 

ŠTK oznamuje že v v súťažiach riadených ObFZ Nitra v kategórii dospelých je možné 

striedať 5 hráčov, v kategórii dorastu 5 hráčov, v žiackych súťažiach sa strieda „hokejovým 

spôsobom“. 

 

ŠTK upozorňuje FK, FO, že v mládežníckej kategóri okrem 

vytvorenia spoločného družstva mládeže (SP 28/4-5) je možnosť 

v zmysle SP čl. 28/8-10 uzatvoriť aj dohodu o striedavom štarte 

hráča. Vzor zmluvy je na stránke ObFZ. 

 

ŠTK oznamuje, že v ÚS KR je zoznam klubov ktoré nemajú kvalifikovaného rozhodcu 

v súťažiach ObFZ a preto tieto kluby  svoje MZ nemôžu hrať v zmysle RS v ÚHČ. 

O výnimku takisto je potrebné požiadať cez ISSF.  

ŠTK žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF. 

 

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). Hráč, ktorý v deň zápasu dovršil 18. rok veku nepotrebuje 

k štartu súhlas zákonného zástupcu.  Bez oboch súhlasov (po dosiahnutí 18. veku už iba 

s jedným súhlasom) rozhodca hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí. Potvrdenie od lekára 

je platné 1 rok. Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorom 

bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. Telovýchovní lekári: MUDr. Jozef Zimmerman, 

Lužianky Rastislavova 250, tel.037 – 7831240,  0903 054 012, MUDr. Jozef Mada, ul. Ľ. 

Podjavorinskej 34, Zlaté Moravce, 0908 662 742.  

 

 

http://www.futbalnet.sk/


V skupine dorastu štartujú hráči narodení 1. 1. 1998 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. 2002 a mladší.  

 V skupine mladších žiakov štartujú hráči (hráčky) narodení 1.1.2004 a mladší 

VIII. liga sk. B 

FO Agrotaj Tajná – doma vždy v sobotu v ÚHČ NR-STK-2016/2017-0045 

DORAST 

Skupina A 

ŠK Žitavany – doma vždy v sobotu, ÚHČ dospelých NR-STK-2016/2017-0044. 

Skupina B 

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

Družstevník Rišňovce (kategória U19). Zodpovedným klubom je a za spoločné družstvo voči tretím 

osobám vystupuje ŠK Báb. NR-STK-2016/2017-0046  

ŽIACI 

Skupina A 

FK Mojmírovce  odohrá svoje domáce zápasy takto : 

1.kolo 27.8.2016 10:00 Horná Kráľová  

2.kolo 1.9.2016 10:00 Branč  

4.kolo 11.9.2016 nedeľa 10:00 Ivanka pri Nitre 

 6.kolo 15.9.2016 10:00 Kráľová n/Váh  

8.kolo 8.10.2016 09:30 Selice  

10.kolo 22.10.2016 09:30 Tešedíkovo 

  NR-STK-2016/2017-0047 

                                                                                                         Tibor Révay 

                                                                                                predseda ŠTK ObFZ Nitra 

 


