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Úradná správa ObFZ Nitra č. 16, zo dňa 02.03.2023

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Dôležité oznamy a     upozornenia :  

ŠTK dôrazne upozorňuje kluby  a ich ISSF manažérov, aby pred jarnou časťou súťažného

ročníka vykonali aktualizáciu všetkých funkcionárov, ktorí sú v kluboch aktívni. Nenahlasujte sa

do systému cez ľudí, ktorí sú v kluboch už neaktívni. 

-   že  žiadosti  o  zmenu termínu stretnutia  v  kratšej  dobe ako 10 dní  bude schvaľovať iba vo

výnimočných a odôvodnených prípadoch. Bez riadneho odôvodnenia budú žiadosti zamietnuté.

Každá dohoda o zmene termínu stretnutia musí byť riadne odôvodnená (samotná dohoda klubov

nie je dôvodom na zmenu termínu).

-  že stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní

(RS A/2/g) a dohoda musí byť schválená ŠTK. Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v

poobedňajších hodinách a so súhlasom hosťujúceho klubu. 

- že výnimky z hracích dní a časov platili samostatne pre jesennú časť súťažného ročníka. Pred

jarnou časťou si musí FO alebo FK požiadať o výnimku znova (RS/A/2/f). 

ŠTK dáva do pozornosti informáciu KR ohľadom aktuálneho stavu kvalifikovaného rozhodcu

v súťažiach ObFZ. FO, ktoré nemajú  pre jarnú časť súťažného ročníka 2022/2023kvalifikovaného

rozhodcu, budú svoje domáce majstrovské stretnutia hrávať mimo ÚHČ, nakoľko R, ktorý za FO

rozhoduje,  je  dlhodobo  ospravedlnený  resp.  nie  je  k  dispozícii  KR  pre  iné  dôvody  v  ÚHČ

(RS/A,2m,o,p,r).  KR  zároveň  odstúpilo  uvedené  kluby  ŠTK  na  doriešenie  s  návrhom hrávať

domáce zápasy mimo ÚHČ. Jedná sa o nasledovné FO Golianovo,  Lukáčovce,  Velčice,  ČFK

Nitra, Šurianky, Horný Ohaj, Dyčka, Obyce, Ladice, Martin nad Žitavou a Hosťová. Pre všetky

kluby platí RS/A/2/f.

Kluby, ktoré už požiadali o zmenu ÚHČ: AC Nitra, Mojmírovce, Nevidzany B.



        Oblastný futbalový zväz Nitra
                            Chrenovská 16, 949 04  Nitra 4

          ––––––––––––––––––––––––––––––––––

ObFZ Nitra ponúka možnosť zorganizovať finálové zápasy sezóny 2022/2023:

kategórie SŽ - U15 (IV. liga) o postup do III. ligy (víťaz sk. A – víťaz sk. B) - 24.06.2023 

kategórie dospelých - Campri cup - 25.06.2023 

Záujem  o usporiadanie  finálových  zápasov  zašlite  na  e-mailovú  adresu:

petersolosolciansky@gmail.com

DOSPELÍ

VII. liga 

FK FC Jelenec –   ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje    odohranie domácich MZjarnej časti

súťažného ročníka na štadióne TJ Družstevník Neverice. NR-ŠTK-2022/2023-0422

VIII. liga skupina C

ŠK  Nevidzany  B  –  TJ  FO  Martin  nad  Žitavou  (13.  kolo)  -    ŠTK na  základe  žiadosti  FO  

schvaľuje  odohranie MZ v nedeľu 16.04.2023 o 13.00 h na štadióne ŠK Nevidzany. NR-ŠTK-

2022/2023-0420

ŠK Nevidzany B – ŠK Velčice (15. kolo) -   ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje    odohranie

MZ v nedeľu 30.04.2023 o 13.00 h na štadióne ŠK Nevidzany. NR-ŠTK-2022/2023-0420

ŠK Nevidzany B –  ŠK Slovan Hostie  (16.  kolo)  -    ŠTK na základe žiadosti  FO schvaľuje  

odohranie MZ v nedeľu 07.05.2023 o 13.30 h na štadióne ŠK Nevidzany. NR-ŠTK-2022/2023-

0420

ŠK Nevidzany B – ŠK Tesárske Mlyňany (17. kolo) -    ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje  

odohranie MZ v nedeľu 14.05.2023 o 13.30 h na štadióne ŠK Nevidzany. NR-ŠTK-2022/2023-

0420

ŠK  Nevidzany  B  –  OFK  Hosťovce  (19.  kolo)  -    ŠTK  na  základe  žiadosti  FO  schvaľuje  

odohranie MZ v sobotu 27.05.2023 o 17.00 h na štadióne ŠK Nevidzany. NR-ŠTK-2022/2023-

0420
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ŠK  Nevidzany  B  –  OŠK  Beladice  (22.  kolo)  -    ŠTK  na  základe  žiadosti  FO  schvaľuje  

odohranie MZ v sobotu 17.06.2023 o 13.30 h na štadióne ŠK Nevidzany. NR-ŠTK-2022/2023-

0420

DORAST

VI. liga – U19

Futbalový klub KFC Horná Kráľová –    ŠTK na základe žiadosti  FO schvaľuje     odohranie

domácich MZ jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu v ÚHČ dospelí. NR-ŠTK-2022/2023-

0419

ŽIACI

IV. liga - SŽ U15 skupina B

ŠK Nevidzany –   ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje    odohranie domácich MZ

jarnej časti súťažného ročníka vždy v sobotu o 10.30 h. NR-ŠTK-2022/2023-0420

FK FC Jelenec –   ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje    odohranie domácich MZjarnej časti

súťažného ročníka na štadióne TJ Družstevník Neverice. NR-ŠTK-2022/2023-0422

IV. liga - MŽ U13 skupina C

FK Janíkovce –   ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje    odohranie domácich MZ

jarnej časti súťažného ročníka vždy v piatok o 17.00 h. NR-ŠTK-2022/2023-0421

FK FC Jelenec –   ŠTK na základe žiadosti FO schvaľuje    odohranie domácich MZjarnej časti

súťažného ročníka na štadióne TJ Družstevník Neverice. NR-ŠTK-2022/2023-0422
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PRÍPRAVKY – U11 a     U9  

*ŠTK upozorňuje kluby, že na základe schválenia termínovej listiny pre U9 a U11 Výkonným

výborom ObFZ Nitra má pripravené termíny pre jarnú časť súťaže.

Preto Vám dávame do pozornosti termíny turnajov, aby ste si dokázali zistiť kedy budú hrať Vaši

muži,  dorast,  prípadne  starší  a  mladší  žiaci  svoje  zápasy  a  vy  budete  mať  voľné  ihrisko  na

zorganizovanie turnajov U9 a U11. 

Na každý turnaj potrebujeme 7 organizátorov ako tomu bolo aj v jesennej časti. Okrem ÚS ŠTK

môžete získať info aj vo facebookovej skupine „ObFZ Nitra – prípravky U9 a U11“, ktorá je

výhradne  určená  pre  trénerov,  funkcionárov  týchto  prípraviek. Z tohto  dôvodu  môžete do

komentáru napísať Vám vyhovujúce dátumy kedy by ste mohli turnaj zorganizovať. V prípade, že

ste  turnaj  ešte  neorganizovali,  je  potrebné  si  nájsť  dva  termíny,  kedy  by  ste  mohli  turnaj

zorganizovať. V opačnom prípade určí termíny a organizátorov ŠTK.

Termíny turnajov v jarnej časti súťaže : (aktuálna obsadenosť k 02.03.2023)

6. turnaj – 01.04.2023 - /Nevidzany, Tesárske Mlyňany, Výčapy-Opatovce/

7. turnaj – 15.04.2023 - /Janíkovce, Čeľadice, Veľký Cetín, Kolíňany, Horná Kráľová/

8. turnaj – 29.04.2023 - /Vinodol, Mojmírovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Jarok, Čechynce/

9. turnaj – 13.05.2023 - /Klasov, Sľažany, Hájske, D. Krškany, Nová Ves n/Ž, D. Štitáre,  

Močenok/

10. turnaj – 27.05.2023 - /Cabaj-Čápor, LATUS, Hájske, D. Krškany, V. Zálužie, N. Sady,

                                          Nevidzany/

V pláne je aj turnaj pre družstvá s nerovnakým počtom odohraných zápasov (ak bude potrebný) –

03.06.2023 a záverečný turnaj sezóny – 10.06.2023.

ŠTK žiada FO a FK, aby svoje žiadosti a podnety zasielali do stredy 12.00 h.

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 08.03.2023.
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