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Oblastný futbalový zväz HUMENNÉ, Osloboditeľov č. 3, 066 01 Humenné 
Určené: 
 
a) futbalovým klubom riadeným ObFZ 
b) členom Konferencie, Výkonného výboru a komisiám ObFZ 
c) rozhodcom a delegátom ObFZ 
 

Výkonný výbor ObFZ   

 
Peter Jenčura     – predseda  tel.: 0905 582 636 
Vladimír Paţur     – podpredseda tel.: 0911 648 008 
Ing. Adrián Kaliňák    – člen   tel.: 0905 769 728 
Ing. Ivan Čerevka     – člen   tel.: 0917 799 650 
Ján Holinka      – člen   tel.: 0907 186 789 
PaedDr. Marián Škuba    – člen   tel.: 0907 863571 
Milan Kováč     – člen   tel.: 0905 760 352 

 

Mgr. Ladislav Mochnacký   – sekretár   tel.: 0905 809 038 
 
Revízna komísia: 
 
Jozef Fedorko     – predseda tel.: 0903447964 

 

Konferencia ObFZ 

 
Ing. Alexander Černega ml. - tel.:0903 561 389  
Mgr.Slavomir Burcin  - tel.:0905 145 878  
Ing. Albert Dzemjan  - tel.:0907 931 882  
Ing. Jaroslav Sukeľ  - tel.:0907 224 254  
Ing. Jozef Baláţ   - tel.:0908 892 076  
Daniel Ferjak   - tel.:0948 333 645  
Vasiľ Fedorko   - tel.:0907 369 562  
Cyril Vasiľ    - tel.:0918 360 941  
Milan Grundza   - tel.:0905 754 821  
Ján Gombita   - tel.:0915 321 466  
Jozef Piškanin   - tel.:0911 481 102  
Mgr. Vladimír Vasilenko  - tel.:0915 235 255  

 
Predsedovia odborných komisií 

 
Mgr. Milan Ruščanský    – predseda ŠTK - tel.: 0948 527 257 
Mgr. Patrik Vojtko     – predseda DK - tel.: 0907 918 884 
Štefan Styrančák     – predseda KR - tel.: 0905 225 513 
Mgr. Slavomír Tokár    – predseda KM - tel.: 0905 162 512 
Viťazoslav Lukačik   – predseda TMK - tel.: 0918 395 636 
Ing. Stanislav Rakar    – predseda OK - tel.: 0908 077 520 

 

Poštu adresovať:  Oblastný futbalový zväz 
ul. Osloboditeľov č. 3 
066 01 HUMENNÉ 

E-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk 

    predseda@obfzhumenné.sk  
 
Webová stránka: www.obfzhumenne.sk 

mailto:sekretariat@obfzhumenne.sk
mailto:predseda@obfzhumenn�.sk
http://www.obfzhumenne.sk/
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Telefón: 0905 809  038 
 

IČO : 31957757 
DIČ: 2021433557 
 
Číslo účtu ObFZ Humenné: SK83 0900 0000 0050 5804 1975 
  
Slovenský futbalový zväz 
Trnavská cesta 100 / II 
821 01 BRATISLAVA  
 
webová stránka: www.futbalsfz.sk 
e-mail: zvolené priezvisko@futbalsfz.sk 
Prístup do ISSF:  https://issf.futbalnet.sk/ 
 
Východoslovenský futbalový zväz  
Alejová 2   
042 96   KOŠICE  
 
tel. a fax: 055 6433566 
sekretár: Marcel Eperješi, mob.: 0911 945 550 
 
e-mail: vsfz@stonline.sk 
webová stránka: http://vsfz.futbalnet.sk/ 
 
VsFZ Matrika: p.Majlátová tel.:055 7898322, mob.: 0907 992 394 
 
SFZ Matrika Email: milan.sladkovic@futbalsfz.sk 
 

 
 

 
 

A.  VŠEOBECNÉ   USTANOVENIA 
 

1.  Riadenie súťaţí  
 
Kategória dospelých 
     I.      trieda 
     II.     trieda skupina A  
     II.     trieda skupina B   
 
       
 
Kategória dorastu 
      I. trieda dorast U19 
      
Kategória ţiaci 
      I. trieda starší ţiaci U15 
     II. trieda ţiaci U15  
 

 
 
 

http://www.futbalsfz.sk/
https://issf.futbalnet.sk/
mailto:milan.sladkovic@futbalsfz.sk
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2. Termíny a hracie dni 
 

Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou tohto Rozpisu a termíny v nej uvedené 
sú záväzné pre všetky FK riadené ObFZ. 
 

TERMÍNOVÁ   LISTINA 
 

Oblastných futbalových súťaţí pre súťaţný ročník  2017 – 2018 
 

Jesenná časť 2017 Jarná časť 2018 

14 účastníkov 
8 účastníkov 

základná časť 
14 účastníkov 

8  účastníkov 
základná časť 

Kolo Dátum Kolo Dátum Kolo Dátum Kolo Dátum 

1.   6.8. 1. 13.8. 14.  5.11.17 14. 15.04. 

2. 13.8. 2. 20.8. 15. 1.4.   

3. 20.8. 3. 27.8. 16.   8.4.   

4. 27.8. 4. 3.9. 17. 15.4.   

5. 3.9. 5.   10.9. 18. 22.4.   

6.   10.9. 6. 17.9. 19. 29.4.   

7. 17.9. 7. 24.9. 20.   6.5.   

8. 24.9. 8. 1.10. 21. 13.5.   

9. 1.10. 9.   8.10. 22. 20.5.   

10.   8.10. 10. 15.10. 23. 27.5.   

11. 15.10. 11 22.10. 24. 3.6.   

12. 22.10. 12 29.10. 25.  10.6.   

13. 29.10. 13 08.04. 26. 17.6.   

 
     II. trieda dospelí – nadstavbová časť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohár NEXIS FIBERS a.s.,  a  ObFZ  

 
1.kolo  – 30.07.2017           2.kolo –  01.09.2017            3.kolo  - 15.09.2017 
Semifinále 2018 Semifinále 2 -  2018  finále–  máj 2018 termín určí VV ObFZ 

 
 
 
 
 
 

O postup O umiestnenie 

22.04.2018 22.04.2018 

29.04.2018 29.04.2018 

01.05.2018   

06.05.2018 06.05.2018 

13.05.2018 13.05.2018 

20.05.2018 20.05.2018 

27.05.2018 27.05.2018 

03.06.2018 03.06.2018 

10.06.2018 10.06.2018 

17.06.2018   
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3. Účastníci súťaţí 
 

sú uvedení v tomto Rozpise 
 

4. Vyţrebovanie súťaţí 
 

Vyţrebovanie je uvedené v prílohe tohto Rozpisu a je jeho neoddeliteľnou 
súčasťou. 

 

5. Hracie dni a hracie časy 
 
a) Hracím dňom pre súťaţe dospelých je nedeľa, dorastu a ţiakov je sobota resp. 

iný deň stanovený komisiou ŠTK, ÚHČ dospelých sú uvedené SP Čl. 35.  
b) Stretnutia dorastu sa hrajú v jednotnom ....... UHČ – 14,00 hod,  
      stretnutia starších ţiakov  v jednotnom ....... UHČ – 12,00 hod,   
        
Výnimky z ÚHČ sú uvedené pri rozlosovaní jednotlivých skupín. 
c) ŠTK a KM ObFZ si vyhradzuje právo určiť aj iné termíny (hracie časy) v záujme 

vyšších spoločenských, športových alebo náboţenských záujmov, resp. nedať 
súhlas na včas podanú ţiadosť. 

d) V prípade priaznivého počasia v jesennej časti súťaţe sa prvé jarné kolo I. a II. 
trieda – predohrá. Ak sa pre zlé poveternostné podmienky neodohrajú posledné 
jesenné kola termíny pre dohrávku určí ŠTK. 

e) V posledných 3 kolách sa rušia všetky výnimky z ÚHČ stretnutí dospelých. 
Zároveň si ŠTK vyhradzuje právo v stretnutiach o postup alebo zostup 
v odôvodnených prípadoch zrušiť čakaciu dobu.  

 
6. Miesto stretnutia 

 
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK ObFZ, ktoré sú vo vyţrebovaní 

uvedené na 1. mieste. Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku vôbec 
musia byť nahlásené  na ŠTK ObFZ  a tá musí ihrisko znovu schváliť. 

b) V súťaţiach je moţné odohrať stretnutie aj v obrátenom poradí, ak je to 
z ekonomického alebo z iného hľadiska výhodnejšie a oba zainteresované kluby 
sa na tom dohodli, ale  zásada odohrať stretnutia na oboch ihriskách nesmie byť 
porušená. 

c) Všetky FK sú povinné najneskôr do 10 dní pred začiatkom súťaţného ročníka 
oznámiť doporučene všetkým súperom a ŠTK, na ktorom štadióne budú hrať 
svoje domáce majstrovské stretnutia. Zmena ihriska v priebehu súťaţného 
ročníka musí byť odsúhlasená ŠTK v zmysle SP a tohoto Rozpisu. 

d) Majstrovské stretnutia dospelých, dorastu a ţiakov sa hrajú zásadne na 
trávnatých plochách.  

e) Usporiadajúci FK vo všetkých súťaţiach na poţiadanie kapitána resp. kapitána 
a vedúceho muţstva (u mládeţe) je povinný umoţniť hosťujúcemu FK vykonanie 
filmového alebo videozáznamu z celého stretnutia, zároveň je povinný 
zabezpečiť ich bezpečnosť. Porušenie tohoto ustanovenia sa bude pokladať za 
porušenie predpisov a nariadení tohoto Rozpisu a bude  riešené podľa 
príslušných článkov DP. 

f) Domáce FK v I. a II. triede – dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam 
pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu. 
Videozáznam musí byť zabezpečený v nasledovnej kvalite: 
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- nestrihaný a neprerušovaný momentu nástupu rozhodcov od stredovej čiary na 
HP pred zahájením stretnutia a druhého polčasu. Po ukončení prvého polčasu 
a stretnutia videotechník sníma odchod rozhodcov a hráčov z HP a následne aj 
mimo HP aţ do priestorov, ktoré sú  z miesta vyhotovenia videozáznamu 
videokamerou dosiahnuteľné a musí byť vybavený  trvalým údajom prebiehania 
času, 

 
- pohon kamery musí byt vţdy krytý batériami a musí byt vyhotovený z pevného  
     statívu (nie z ruky) a z optimálneho vyvýšeného miesta bez prekáţok v zábere  
     snímania  v poţadovanej kvalite.  
 

- videozáznam je FK povinný na poţiadanie okamţite predloţiť riadiacemu orgánu   
     (ŠTK, DK, KR) natočený výlučne na  DVD alebo CD nosiči. Klub je povinný    
     archivovať záznam po dobu 14 dní po odohraní stretnutia. FK sú povinné na  
     poţiadanie umoţniť delegátovi stretnutia po stretnutí vzhliadnutie videozáznamu, 
 
-   námietky so ţiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu je potrebné zaslať do 48 hod.   
    V prípade vyhovenia námietke sa tento vklad klubu vráti, 
 
 
Námietky pre vzhliadnutie videozáznamu na výkon R sa podávajú výlučne cez 
systém ISSF, námietka musí obsahovať: 
 
- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťaţnosti, 
- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťaţnosť s   
  vyznačením času (minutáţe), 
- predloţenie, resp. poţiadanie o predloţenie (v prípade hosťujúceho klubu, ktorý si   
  sám videozáznam nevyhotovoval) príslušnej video dokumentácie v súlade s týmto   
  bodom. 
- poplatok za podanie námietky ak táto nebude opodstatnená, bude klubu zarátaný 

v najbliţšej zbernej faktúre.  
 
Všetky podania je potrebné zrealizovať cez ISSF systém. To znamená aj námietky, 
ktoré má moţnosť kapitán muţstva uviesť stretnutí v zápise je potrebné realizovať 
cez ISSF systém na príslušné odborné komisie. V opačnom prípade odborné komisie 
nie sú povinné sa námietkou zaoberať.  

 
 
 
Kapitán, spolu u mládeţe aj s vedúcim, má právo po ukončení stretnutia v 
stanovenej lehote do 48 hodín podať námietky v systéme ISSF v zmysle SP čl.80, 
bod 3.. Kapitán môţe vzniesť námietky proti: 
 
- výsledku stretnutia 
 
- priebehu stretnutia (nie však voči výkonu rozhodcu) 
 
- náleţitostiam hracej plochy 
 
- štartu niektorého súperovho hráča 
 
- výstroju hráčov súperovho druţstva 
 
- striedaniu náhradníkov 
 
- popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov 
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Spôsob podávania námietok je  výhradne prostredníctvom ISSF, pričom námietku je 
do 48 hod. oprávnený podávať štatutárny orgán klubu, alebo iný, ním splnomocnený 
funkcionár klubu oprávnený konať za  klub v ISSF (SP čl. 85 a 86). 
 
 
f) Kluby vo všetkých súťaţiach riadených ObFZ  sú povinní  zabezpečiť  v areály 

štadióna počas  zápasu  PC,  tlačiareň a internet z dôvodu elektronického 
vypisovania zápisov v systéme ISSF. 

 
 
 
 
 

 
7.  Hospodárske náleţitosti 

 
a) Druţstvá dospelých hrajúce v súťaţiach ObFZ sú povinné uhradiť štartovné  

v nasledovnej výške: 
               I.  trieda    150,- € 
     II.  trieda    120,- € 

                
b) Štartovné bude klubom zarátané do mesačnej zbernej faktúry. Tieto prostriedky  

budú pouţité na riadiacu činnosť ObFZ a prácu komisií.  
c) Kaţdý FK hrá majstrovskú súťaţ na vlastné náklady. 
d) Pokuty, ktoré udelí riadiaci zväz (jeho komisia) budú započítané do mesačnej 

zbernej faktúry, ktorú je potrebné uhradiť v termíne splatnosti. Zberná faktúra 
obsahuje všetky pokuty a poplatky za predchádzajúci mesiac. Táto faktúra je 
stále generovaná na začiatku nového mesiaca a jej splatnosť je uvedená vo 
faktúre. Úhrada musí byť pripísaná na účet posledný deň splatností na účet SFZ 
SK67 0900 0000 0050 2961 0884 , Variabilný symbol úhrady je číslo faktúry. 
   

 
                                                     
e) Za prerokovanie kaţdej ţiadosti a disciplinárneho previnenia sa stanovuje 

poplatok. Pre súťaţe riadené ObFZ je výška poplatku stanovená viď. tabuľka 
„poplatky“. 

f) Usporiadajúci FK je povinný vydať hosťujúcemu FK 18  voľných vstupeniek pre 
druţstvo dospelých a 15   pre druţstvo mládeţe (dorast, mladší dorast a ţiaci). 
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SADZOBNÍK ODMIEN ROZHODCOM A DELEGÁTOM  
V SÚŤAŢIACH RIADENÝCH ObFZ HUMENNÉ ZA STRETNUTIE: 

 
Rozhodcom a delegátom zväzu delegovaných ObFZ - om patrí náhrada paušálu, 
cestovných výdavkov a stravne v zmysle schváleného uznesenia VV ObFZ. 
Pre súťaţný ročník 2017 - 2018 boli VV ObFZ schválené tieto náhrady rozhodcom a 
delegátom zväzu v € bez zdanenia. 

Dospelí 
Delegované 

osoby 
Odmen

a 

Cestovné, 
stravné, 
ostatné 

Spol
u 

 
I. Trieda 

R 5 30 35 

AR 5 21 26 

DZ 5 21 26 

 
II. Trieda  

R 5 26 31 

AR 5 19 24 

DZ 5 19 24 

Pohár Nexis Fibers 
a ObFZ Humenné 

R 5 22 27 

AR 5 17 22 

DZ 5 17 22 

I. trieda dorast R - AR 5 11 16 

I. trieda  st. ţiaci R - AR 4 7 11 

II. trieda st. ţiaci  R 4 6 10 
 

 
 
 
Miesto nástupu na pracovnú cestu je miesto bydliska, miesto výkonu prace na 
pracovnej ceste je miesto stretnutia, doba pracovnej cesty do 12 hod., miesto 
skončenia pracovnej cesty je miesto bydliska. 
Prípadne zmeny výšky štartovného môţu vyplynúť zo zmeny zákonov a tým aj 
zmeny odvodových povinnosti. 
Odmeny a cestovné náhrady, ktoré sú R, AR, a DS za ich výkon činnosti vo 
futbalových stretnutiach vyplácane ekonomickým oddelením ObFZ a FK podliehajú 
dani podľa § 5 – príjmy zo závislej činnosti Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, 
alebo podľa § 6 – príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti Zákona 
č. 593/2003 Z.z.. 

 

8.    Poplatky 
 

Úhrady platieb je platiteľ (FK) povinný realizovať na základe mesačných zberných 
faktúr (v ISSF - typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom, alebo 
priamym vkladom (nie šekom) na bankový účet uvedený na faktúre. Mesačná zberná 
faktúra je v ISSF generovaná vţdy v prvý pondelok po skončení kalendárneho 
mesiaca. Splatnosť faktúry je uvedená vo faktúre. Variabilný symbol úhrady je číslo 
faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaju, resp. nesprávneho údaju alebo v prípade, 
ţe platiteľ týmto poţadovaným spôsobom platbu neuskutoční, platba nebude 
akceptovaná a bude povaţovaná za neuhradenú! Voči platiteľovi sa v takomto 
prípade bude ďalej pokračovať v zmysle platného DP. 
V prípade, ak klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, povaţuje sa to 
za nedodrţanie súťaţných kritérií, v zmysle SP. Automatickým športovo-technickým 
dôsledkom toho, ţe klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, je 
zastavenie súťaţnej činnosti, ktoré sa vzťahuje len na „A“ druţstvo dospelých 
dotknutého klubu a zastavenie matričnej činnosti klubu, s účinkom odo dňa 
nasledujúceho po poslednom dni splatnosti, aţ do riadneho uhradenia celej dlţnej 
čiastky. 
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Za uhradenie poplatkov riadne a včas, sa povaţuje ich uhradenie v lehote splatnosti 
(pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej 
výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry. 
Ekonomický úsek SFZ importuje informácie o  uhradených faktúrach do systému 
ISSF kaţdý pracovný deň, na základe bankového výpisu z predchádzajúceho dňa 
(platí aj pri priamom vklade na účet SFZ!). Faktúry zaplatené poštovou poukáţkou 
môţu byť identifikované aţ po zaslaní kópie poštovej poukáţky od Slovenskej pošty 
a.s., čo môţe spôsobiť oneskorenú identifikáciu platby. Z  tohto dôvodu je vo 
vlastnom záujme FK, aby uhrádzal faktúry výlučne bankovým prevodom alebo 
vkladom na účet v Slovenskej sporiteľni so správne uvedeným variabilným 
symbolom, ktorým je číslo faktúry. SFZ je oprávnený vrátiť neidentifikovateľné platby 
späť na účet príkazcu. 
Reklamácie nesprávnych poloţiek na mesačnej zbernej faktúre (v  ISSF – typ 
všeobecná faktúra) sa podávajú na príslušnom zväze (ObFZ), ktorého orgán danú 
poloţku na faktúru zadal. Uznané reklamácie budú zohľadnené v nasledujúcej 
mesačnej zbernej faktúre. 
Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej súťaţe sú informované o neuhradených 
faktúrach a dôsledkoch ich neuhradenia e-mailovou  notifikáciou a prostredníctvom 
oznamov v ISSF, v ktorom sa pre potreby SFZ a jeho členov vytvára automaticky 
zoznam klubov, ktoré neuhradili riadne a včas mesačné zberné faktúry. V prípade 
rozporu o uhradení platby, plnenie povinnosti preukazuje platiteľ dokladom z banky 
alebo bankovým výpisom ekonomickému úseku SFZ. V prípade, ak reklamácia 
úhrady v plnej výške a v lehote splatnosti bola uznaná, účinok športovo - technických 
dôsledkov sa ruší ku dňu, kedy bola úhrada mesačnej zbernej faktúry pripísaná v 
prospech účtu SFZ. 
 
 
 

Poplatky dospelí dorast ţiaci 

DK – prerokovanie  podania (jednotlivca/kolektív) 10 € 5 € 5 € 

DK – podanie/ţiadosť o odpustenie, alebo zmenu trestu 
jednotlivca, kolektívu 

10 € 5 € 5 € 

odvolanie voči rozhodnutiu ŠTK,DK ,KM, KR ObFZ 20 5 5 

ŠTK – zmena termínu do   3 dní  zasadnutia ŠTK 20 € 10 € 10 € 

ŠTK – zmena termínu do 10 dní  zasadnutia ŠTK 10 € 5 € 5 € 

ŠTK – zmena termínu do 21 dní  zasadnutia ŠTK  - - - 

ŠTK – podanie námietky  10 € 10 € 10 € 

MaRK – prestupový poriadok – prestup/hosťovanie 
neprofesionála 

10 € 7 € 7 € 

MaRK – registrácia člena SFZ (všetci členovia a hráči) 5 € 5 € 5 € 

MaRK – vystavenie registračnej karty 5 € 5 € 5 € 

Odvolacia komisia – podanie odvolania 50 € 30 € 30 € 

KR – sťaţnosť na výkon rozhodcu 40 € 40 € 40 € 

KR – poplatok R a DZ za ospravedlnenie v termíne kratšom 
ako 10 dní pred stretnutím 

3 € 

KR – poplatok R a DZ za nedostavenie sa na stretnutie bez 
ospravedlnenia  

je polovica z odmeny za 
tú ktorú súťaţ 
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Pokuty 
I.trieda           
dospelí 

II.trieda  
dospelí 

dorast ţiaci 

Pri odstúpení, alebo vylúčení druţstva 
dospelých počas rozbehnutej súťaţe DK 
ObFZ udelí futbalovým FK pokuty v 
minimálnej výške: 
Pri závaţnom porušení futbalových 
noriem a pri narušení regulárnosti súťaţe, 
nebude takéto druţstvo zaradené do 
súťaţí ObFZ v nasledujúcom súťaţnom 
ročníku  

 
 

400 € 

 
 

200 € 

 
 

100 € 

 
 

100 
€ 

FK, ktorého druţstvo z akýchkoľvek 
dôvodov nenastúpi na majstrovské, alebo 
pohárové stretnutie bude potrestané 
pokutou  + cestovné vo výške: počet km 
á 0,80 €  
V prípade nenastúpenia na stretnutie v 
posledných 3 kolách je táto pokuta 
dvojnásobná. (ak ovplyvní súťaţ) 

min.  
100 € 

min.  
80 € 

min.   
40 € 

min.   
40 € 

Pri predčasnom ukončení stretnutia  z 
dôvodu odstúpenia FK alebo poklesu 
hráčov pod 7 pokuta v minimálnej 
výške: 
Pri opakovanom odstúpení alebo poklese 
hráčov pod 7 bude pokuta dvojnásobná.  
Ak to bude v posledných 3 kolách a bude 
sa jednať o postup alebo zostup bude 
pokuta trojnásobná. 
Z uvedenej pokuty 50 % pripadne FK, 
ktoré bolo pripravené na stretnutie 
nastúpiť ako náhrada za náklady spojené  
prípravou ihriska, resp. vycestovaním na 
neuskutočnené stretnutie.  

 
  

50 € 
 

 
     

50 € 

 
 

30 € 

 
 

20 € 

Nedodanie písomného vyjadrenia klubu 
na DK k predčasne ukončenému 
stretnutiu z dôvodu inzultácie, 
neprístojnosti, alebo iných disciplinárnych 
previnení  

10 € 10 € 5 € 5 € 

Ţiadosť o zmenu rozhodcu   30 € 30 € 10 € 10 € 

Poplatok k námietke so ţiadosťou o 
vzhliadnutie videozáznamu 

40 € 40 € - - 

Za nedodanie videozáznamu DK udelí 
minimálnu pokutu 

 100 €  100 € - - 

Za dodanie neúplného videozáznamu 
alebo v nedostatočnej kvalite, DK udelí 
minimálnu pokutu 

  50 € 50 € - - 

Za nenatáčanie videozáznamu 
z domácich stretnutí DK udelí pokutu  

100 € 100 € - - 

Za inzultáciu udelí  DK minimálnu pokutu 300 € 300 €   
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INFORMAČNÝ SYSTÉM SLOVENSKÉHO FUTBALU 
 

Prechodom na ISSF, ktorý bol schválený  SFZ a VV ObFZ pre všetky súťaţe ObFZ 
Humenné nastavajú nasledujúce zmeny a procesy : 
a) Zmena matričnej príslušnosti 
    Kaţdý klub má pre všetky svoje druţstvá (tímy) len jednu matriku podľa: 
    zaradenia druţstva dospelých do súťaţe zaradenia druţstva dorastu do súťaţe  
    (pokiaľ klub nemá druţstvo dospelých v súťaţi) zaradenia druţstva ţiakov do   
    súťaţe (pokiaľ klub nemá ani druţstvo dospelých, ani druţstvo dorastu zaradené  
    do súťaţe) 
b) Zmena v spôsobe realizácie transferov hráčov 
    Transfer a matričné úkony sa realizujú elektronicky cez ISSF   
d) Platnosť preukazu je 5 rokov od posledného vydania. K novým registráciám sa  
     vydávajú uţ len nové RP. RP sú vyrábané denne na základe schválených ţiadostí  
     príslušným matrikárom cez  elektronickú podateľňu ISSF, alebo priamym zadaním  
     ţiadosti matrikárom na poţiadavku FK o vydanie RP. RP sa expedujú denným  
     sumarizovaním schválených RP za FK a zadaného kuriéra (osoba pre prevzatie  
     dobierky). Doručenie je maximálne do 48 hodín od expedície. RP sa zasielajú  
     na dobierku (celá suma sa platí pri preberaní zásielky) a obsahom dodávky sú  
     objednané karty a riadna faktúra od SFZ. V cene dodávky kuriérom je jedno  
     opakované doručenie. Cena za vystavenie nového RP je 5 €. Cena dobierky a  
     poštovného sa pripočítava k cene registračných preukazov a je zaťaţená platnou  
     DPH. Vydavateľom a vlastníkom RP je SFZ. Drţiteľom RP je osoba, na ktorú je  
     RP vystavený, pričom RP je neprenosný na inú osobu napriek tomu, ţe RP  
     objednáva Klubový ISSF manaţér. Finančné náleţitosti týkajúce sa platby za RP  
     sú vecou dohody medzi FK a hráčom. Poskytnutie RP inej osobe (napr.  
     technickému vedúcemu druţstva) je osobným rozhodnutím drţiteľa RP. Prípadné  
     spory o vrátení RP sú v uvedenom prípade mimo kompetencie riadiacich orgánov   
     SFZ. 
d) Všetky poplatky sa uhrádzajú mesačnou zbernou faktúrou. Spôsob a termín   
     úhrady, ako aj sankčné opatrenie pri nezaplatení mesačnej zbernej faktúry,  
     upravujú FN a  RS. 
e) Vyhotovenie elektronického Zápisu o stretnutí  vo všetkých súťaţiach ObFZ 

Humenné je  ihneď po stretnutí v zmysle príslušných článkov SP a tohto RS. 
 
 

B.   TECHNICKÉ   USTANOVENIA 
 

9. Predpis 
 

a) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťaţného poriadku, smernice pre 
evidenciu ţiakov a tohto rozpisu, ktorého výklad prináleţí ŠTK ObFZ. 

b) Všetky pokyny vydávané v úradných správach sú zverejňované na 
www.obfzhumenne.sk  a  pre FK sú záväzné. Kluby sú povinné sledovať a 
dodrţiavať dôsledne tresty hráčov ako aj počet ţltých kariet. 

c) Vo všetkých vekových kategóriách futbalových súťaţí sa výsledky hodnotia podľa 
platného SP nasledovne  

Výhra             3 body 
Remíza            1 bod 
Prehra                     0 bodov 

d) Domáci FK je povinný pripraviť ku hre najmenej dve lopty.  
 
 
 
 

http://www.obfzhumenne.sk/
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10.     Štart hráčov 
 

a) V súťaţiach dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej 
hráči kategórie dorastu, ktorí spĺňajú podmienky štartu v  zmysle SP čl. 46. Klub 
je povinný pred stretnutím predloţiť s RP aj doklad – povolenie hráča štartovať 
vo vyššej vekovej kategórii. V prípade, ţe tak nevykoná, rozhodca nepovolí jeho 
štart za druţstvo vo vyššej vekovej kategórii. 

b) Pri striedavom štarte hráča do dovŕšenia 18 - tého roku veku je FK povinný 
predloţiť pri stretnutí potvrdenie o povolení jeho striedavého štartu v zmysle čl. 
46 SP. Potvrdenie lekára nesmie byť staršie ako 12 mesiacov. V prípade, ţe tak 
nevykoná, R nepovolí jeho štart za druţstvo dospelých R zároveň túto kontrolu 
uvedie v zápise o stretnutí. FK je povinný zaslať v týţdni pred stretnutím kópiu 
súhlasu na striedavý štart hráča aj na ŠTK ObFZ. Nesplnenie tejto povinnosti 
bude pokladané za nerešpektovanie platných predpisov a nariadení zo strany 
klubu a bude riešené v zmysle DP.  

c) V kategórií dorastu štartujú hráči narodení od 1.1.1999 a mladší s podmienkou 
dovŕšenia 14 rokov na RP.  

d) V kategórií ţiakov štartujú hráči narodení od 1.1.2003 a mladší s podmienkou 
dovŕšenia 10 rokov.  

e) ŠTK povoľuje štart max. 5  ţiakov narodených po 1.1.2003 za druţstvo  dorastu 
na platné preukazy. Platí ustanovenie SP, t.j. celú zodpovednosť za štarty 
hráčov vo vlastnej, či vyššej vekovej kategórií nesie futbalový klub a príslušný 
tréner.  

f) Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórií. Po dovŕšení stanoveného veku 
prechádzajú do najbliţšej vekovej kategórie vţdy k 1. januáru kalendárneho 
roka, a to po dovŕšení: 

- 15. roku veku z kategórie ţiakov do kategórie dorastu, 
- 19. roku veku z kategórie dorast do kategórie dospelých. 

  V prípade, ţe hráč dovŕši 15. rok veku v období 1.1. – 31.12 kalendárneho roku,    
  môţe príslušný  súťaţný ročník dohrať v kategórií ţiakov. Ak hráč dovŕši 19 - ý   
  rok veku v období 1.1. – 31.12. môţe príslušný súťaţný ročník dohrať  
  v kategórií dorast. 
 

 
g) Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami 

bez obmedzenia, pričom základnú zostavu tvoria hráči uvedení v poradí na 
prvých jedenástich riadkoch v Zápise o stretnutí. Brankár má zároveň farbu 
dresu odlišnú od farby dresov ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Právo voľby 
dresov má hosťujúci klub. Domáci klub sa musí prispôsobiť.  

h) Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je 
povinný usporiadateľ stretnutia poskytnúť pre obe druţstvá (platí pre všetky FK 
štartujúce v súťaţiach ObFZ) 

i) Striedanie hráčov v súťaţiach dospelých – po 5, dorastu – po 5, v súťaţiach 
ţiakov - po 5. Striedanie v II. triede starší ţiaci – „neobmedzene“. 

j) Druţstvo v zápise rozhodcu uvedie mená 11 hráčov a maximálne 7 
náhradníkov. Mená náhradníkov musia byť rozhodcovi oznámené pred 
začiatkom stretnutia a uvedené v Zápise o stretnutí. Náhradník, ktorý nie je pred 
začiatkom stretnutia uvedený v zápise o stretnutí, nemôţe byť do Zápisu 
dodatočne dopísaný a nemôţe sa zúčastniť na hre. Ak je hráč uvedený v zápise 
o stretnutí ako náhradník a nie je prítomný pri konfrontácii pred stretnutím, jeho 
konfrontácia sa vykoná pri nástupe na hraciu plochu. Ak druţstvo nastúpi 
s menším počtom hráčom ako 11 u doplňujúcich hráčov sa konfrontácia  vykoná 
pri nástupe  na  hraciu plochu. 
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k) Registračné preukazy náhradníkov ostávajú v kabíne rozhodcov. V prípade 
konfrontácie pred stretnutím sa táto vykoná aj u náhradníkov. V prípade 
námietok k totoţnosti hráčov plne platia ustanovenia SP. 

l) Hráč môţe v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťaţnom 
(majstrovskom, pohárovom) stretnutí v zmysle SP čl. 50. Nerešpektovanie 
tohto čl. bude mať za následok kontumáciu v poradí druhého stretnutia. 

m) Z dôvodu zamedzenia prieťahov a oneskorovania začiatkov stretnutí je domáci 
FK povinný zabezpečiť zápis o stretnutí, aby ho mal rozhodca k dispozícii 
najneskôr 20 min. pred UHČ. 

n) V prípade, ţe sa stretnutie neuskutoční z viny hociktorého FK, rozhodcom a DZ 
sa vypláca suma 50% z celkovej odmeny.  
 

 
11.     Podmienky štartu 

 
a) Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predloţiť platný nový plastový 

registračný preukaz,  hráč musí byť zaregistrovaný vo verejnom registri ISSF.  
Za kontrolu RP ako je vyššie uvedené zodpovedajú rozhodca, vedúci druţstva  
a tréner. Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP  
z výroby alebo z dôvodu straty nemá RP, jeho totoţnosť je však overiteľná v ISSF  
(priamo alebo predloţením vytlačeného detailu hráča). Zároveň však musí byť  
poţiadané o vydanie RP daného hráča prostredníctvom elektronickej podateľne  
v ISSF. R je túto skutočnosť spolu s odôvodnením povinný uviesť v Zápise  
o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP je povinnosťou poţiadať  
o vydanie nového RP do najbliţšieho súťaţného stretnutia, v ktorom bude hráč  
štartovať. 
 

Registračný preukaz nemôţe byť nahradený občianskym preukazom, ani iným 
dokladom, okrem  nasledovných prípadov uvedených v odseku 1: 
 
1, Bez platného RP nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem prípadov, keď: 
- hráč predloţí osobný doklad totoţnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná 
v ISSF a jeho ţiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou podľa PaRP 
SFZ a RP mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo 
-  hráč predloţí osobný doklad totoţnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná 
v ISSF a platný RP predloţí príslušnému riadiacemu orgánu súťaţe do 48 hodín od 
začiatku stretnutia, do tejto lehoty sa nezapočítavajú sviatky. 
-  hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môţe predloţiť doklad 
preukazujúci jeho totoţnosť aj bez fotografie / napr. kartu poistenca / 
-  Ak nemôţe hráč RP predloţiť z dôvodu, ţe RP bol zničený, stratený alebo 
odcudzený, predloţí hráč v tej istej lehote úradný doklad alebo čestné vyhlásenie 
potvrdzujúce túto skutočnosť.  

 
b) Lekárske prehliadky vo všetkých súťaţiach riadených ObFZ sú stanovené čl. 

50 SP. Vykonanie lekárskej prehliadky hráčov si FK nechá potvrdiť hromadne 
(alebo individuálne) na zozname hráčov. U hráčov, ktorých FK získa v priebehu 
súťaţného ročníka, si FK nechá vystaviť príslušným lekárom individuálne 
potvrdenie. V čase PN sa prerušuje platnosť lekárskej prehliadky. V čase PN je 
hráč povinný predloţiť klubu doklad o PN a počas jej trvania nesmie hráč nastúpiť 
v majstrovských, pohárových, príp. prípravných stretnutiach. Štart hráča je 
v takomto prípade v rozpore SP a preto voči hráčovi sa postupuje v zmysle 
ustanovení DP SFZ. 

c) Striedavý štart hráča sa riadi SP. 
d) Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou 

domáceho FK zabezpečiť zdravotnícku sluţbu v zmysle SP čl. 56. Nedodrţanie 
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tohto ustanovenia má za následok disciplinárne opatrenie. Zároveň  DZ stretnutia 
je povinný vykonať kontrolu jeho účasti. 

e) ŠTK povoľuje v druţstve v jednom stretnutí štart 5 zahraničných hráčov. Do 
uvedeného počtu sa však nezaratávajú hráči, ktorí majú príslušnosť štátu, ktorý je 
riadnym členom EU. 

f)      FK po obdrţaní 5, resp. 9, resp. 12 ŢK u hráča nezasiela registračný preukaz 
na ObFZ. 
- napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom druţstve a v jednom   
  súťaţnom ročníku. Pri prestupe, resp. hosťovaní hráča v priebehu súťaţného  
 ročníka do iného FK toho istého stupňa súťaţe sa dovtedy obdŕţaný počet ŢK   
 prenáša. 

- osobitne sa evidujú a trestajú napomenutia v Pohári ObFZ 
- do nového súťaţného ročníka a nového ročníka Pohára ObFZ sa ŢK   
  neprenášajú, trest však áno. 
- trest za napomenutie hráčov ŢK - ou v Pohári ObFZ sa stanovuje takto:  

        po  obdrţaní 3-ej ŢK automaticky zastavenú činnosť na jedno stretnutie  
   nepodmienečne. 

      - FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŢK, ČK podľa zápisu o stretnutí  
 potvrdenom kapitánom druţstva a zodpovedajú za štart svojich hráčov   
        v majstrovských stretnutiach. Evidencia ŢK platí  len pre kategóriu dospelých.  
      - hráč má po obdŕţaní 5., 9. a 12–ej ŢK automaticky zastavenú činnosť na jedno   
        stretnutie  nepodmienečne. 

- Moţnosť podania ţiadosti o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu 
športovej činnosti: hráč, ktorý bol v poslednom kole sezóny napomínaný 5., 9.,12. 
alebo 15. ŢK, môţe podľa DP, čl. 37/6, do 14 dní od disciplinárneho oznámenia 
(DO)  za tieto napomínania v ÚS, písomne poţiadať o úhradu pokuty, namiesto 
pozastavenia výkonu športovej činnosti v  sezóne 2016/2017. V prípade, ak hráč 
stanovenú pokutu uhradí, DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a 
hráč môţe v 1. kole nového súťaţného ročníka nastúpiť. Ţiadosť je potrebné 
označiť názvom „Ţiadosť o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej 
činnosti“ a doručiť ju v stanovenej lehote cez ISSF a elektronickú podateľňu 
podaním na disciplinárnu komisiu.  
 Určenie výšky pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti za 5., 
9., 12. ŢK po skončení súťaţného ročníka. 
 DK ich stanovila nasledovne: muţi - 20 €, 
 

g) Vylúčenie po predchádzajúcom napomenutí: 
ak bol hráč vylúčený po predchádzajúcom napomenutí za previnenie, za ktoré by 
bol inak  napomenutý uloţí sa mu bez prerokovania disciplinárne opatrenie 
pozastavenie výkonu športovej  činnosti na 1 súťaţné stretnutie v zmysle DP 
37/3. 

h) Pri vylúčení  hráča, resp. po príkaze DZ na odobratie RP, rozhodca hráčovi 
neodoberie RP, len uvedie v zápise o stretnutí na 1. strane v kolónke napomínaní 
a vylúčení hráči okolnosti priestupku hráča, ktoré nechá potvrdiť kapitánom 
druţstva. Hráč má automaticky zastavenú činnosť. Disciplinárna komisia bude 
prípad prerokúvať po zaslaní návrhu trestu cez ISSF a na základe zápisu o 
stretnutí rozhodcu a správy delegáta. Výsledok svojho rozhodnutia oznámi DK 
futbalovému klubu osobne alebo písomnou formou v úradnej správe. Pri inzultácii 
R hráčom alebo funkcionárom rozhodca RP neodoberá. Pri inzultácií  rozhodcov 
sa na najbliţšie zasadnutie vo štvrtok povinne dostavia R, AR, DZ, HÚ, kapitáni a 
vedúci oboch druţstiev, a ďalší hráči a funkcionári, ktorí mali podiel na inzultácií.  

i) Ak je stretnutie predčasne ukončené z dôvodu inzultácie R alebo AR, 
neprístojnosti, alebo iných disciplinárnych previnení oznámi R dôvod jeho 
ukončenia za prítomnosti DZ, kapitánov (u mládeţe aj vedúcich) druţstiev 
v kabíne rozhodcov. DZ, R a AR to podrobne uvedú vo svojich správach a sú 
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povinní ich odoslať najneskôr do 24 hod riadiacemu orgánu a oznámiť 
zainteresovaným povinnosť zúčastniť sa najbliţšieho zasadnutia DK ObFZ. 
Zároveň DZ je povinný vypísať tlačivo Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí ktorý 
nechá podpísať HÚ a vedúcim obom druţstiev. Kópiu odovzdá vedúcim druţstiev. 
R, AR, DZ, domáci a hosťujúci klub je povinný do 24 hod. v prípade vzniku 
daných situácií zaslať na ObFZ HE písomné vyjadrenie k danému incidentu v 
zmysle DP. V prípade nesplnenia si týchto povinností DK pristúpi k disciplinárnym 
opatreniam voči klubu a delegovaným osobám. 

j) Ak bol v stretnutí R alebo AR inzultovaný, ale R stretnutie z toho dôvodu 
neukončil, musí R ešte na hracej ploche túto skutočnosť oznámiť obidvom 
kapitánom. Po stretnutí platí zásada oznámenia inzultácie v kabíne rozhodcov 
kapitánom, vedúcim druţstiev a HÚ a nechať toto oznámenie podpísať na zadnej 
strane Zápisu o stretnutí s podrobným popisom. R v Zápise o stretnutí a DZ v 
Správe DZ podrobne popíšu ako došlo k inzultácii. Asistenti sú povinní zaslať 
riadiacemu zväzu svoje stanoviska k uvedeným skutočnostiam. 

k) ŠTK povoľuje v zmysle Zákona 1/2014 predaj piva len do 4,1 stupňa objemových 
percent alkoholu, ale len v papierových pohároch. Predaj alkoholu je zakázaný. 
V prípade porušenia tohto zákazu budú voči previnilcom vyvodené disciplinárne 
dôsledky. 

l) Domáci FK umoţní R najneskôr 20 minút pred začiatkom stretnutia uzatvoriť 
nominácie druţstiev v systéme ISSF. FK je povinný po uzatvorení nominácií 
rozhodcom vytlačiť 1 originál a 3 kópie pre potreby R a DZ, druţstiev. Po 
skončení stretnutia originál ostáva R stretnutia, po jednom exemplári odovzdá 
kapitánom druţstiev a DZ, s vypísanou prednou stranou zápisu (kvôli kontrole 
osobných trestov, resp. námietok  a pod.). Kluby zaradené v súťaţiach ObFZ ,sú 
povinní  zabezpečiť  na  ihrisku  počas  zápasu a turnaja  PC,  tlačiareň a internet 
z dôvodu elektronického vypisovania zápisov v systéme ISSF, nedodrţanie bude 
mať za dôsledok disciplinárny postih. 

m) FK všetkých stupňov súťaţí sú povinné vyznačiť priestor dovoleného pohybu 
trénera a členov realizačného tímu (osoby uvedené v zápise o stretnutí) t. j. 1 
meter po stranách lavičky náhradníkov a 1 meter od postrannej čiary, tzv. 
technickú zónu. 

n) Ak bol tréner, vedúci druţstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môţe zdrţovať počas 
stretnutia na lavičke náhradníkov, vykázaný rozhodcom mimo hraciu plochu, má 
okamţite zákaz výkonu funkcie počas stretnutia aţ do prijatia záveru 
disciplinárnej komisie. 

o) V zmysle SP, sú druţstvá dospelých štartujúcich v súťaţiach ObFZ povinné mať  
mládeţnícke druţstvá zaradené v riadnych dlhodobých súťaţiach v zmysle RS – 
Podmienky štartu v jednotlivých súťaţiach. 

p) V prípade, ţe v priebehu súťaţného ročníka FK odhlási druţstvo mládeţe, alebo 
toto druţstvo bude zo súťaţe vylúčené, FK uhradí pokutu v zmysle Podmienok 
štartu v jednotlivých súťaţiach. 
 

Podmienky štartu v jednotlivých súťaţiach pre súťaţný ročník 2017/2018: 
 

I.trieda dospelí: 
 
Povinné jedno mládeţnícke  druţstvo I.trieda  dorast U 19, I.trieda ţiaci U 15, 
I.trieda mladší ţiaci U 13  v dlhodobej súťaţí,  pri nesplnení podmienok poplatok 
700,00 € 
V prípade  prihlásenia len jedného druţstvá II.trieda  ţiaci U 15   v („malom futbale“ 
ţiaci, dorast)  poplatok  200, € 
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II.trieda dospelí: (pri zrušení III. tr. budú zriadené 2  druhé triedy)  

 
Povinné druţstvo  v ktorejkoľvek mládeţníckej kategórii dorast, ţiaci, 
V prípade neprihlásenia mládeţníckeho druţstva poplatok 180,00 € 
 
Klub v II. tr. ktorý bude mať druţstvo mládeţe uhradí len 50% štartovného poplatku 
(60 €) 
Vybavenosť futbalového  štadióna v zmysle RS 

 
III.trieda dospelí :  (bude zriadená ak sa prihlási minimálne 6 účastníkov)  

V  III. triede nie je povinnosť mať mládeţnícke druţstvá. 
 
-Pri spoločnom mládeţníckom druţstve musí mať kaţdý klub zaregistrovaných 
minimálne v I.triede  6 hráčov a v II. triede 4 hráčov  v príslušnej vekovej kategórií 
- Vybavenosť futbalového  štadióna v zmysle RS 
 
.  
 

 
12.     Konfrontácia hráčov 

 
a) V súťaţiach mládeţe aj dospelých je konfrontácia povinná pred stretnutím. 

Vykonávajú ju kapitáni druţstiev, u mládeţe kapitáni za účasti svojich 
vedúcich. Vzhľadom k tomu sú hráči povinní mať pri sebe hodnoverný 
preukaz totoţnosti, napr. OP, pas, vodičský preukaz a pod., u ţiakov preukaz 
poistenca. Ak sa hráč v prípade námietky voči jeho štartu nemôţe 
hodnoverne preukázať dokladom totoţnosti, je R povinný hráča nepripustiť do 
stretnutia.  Táto povinnosť platí aj v prípade opozdeného príchodu hráča na 
stretnutie a jeho nástupu do hry, kedy v prípade nezrovnalosti musí tým istým 
spôsobom preukázať svoju totoţnosť s následným postupom R. Pri presnom  
uplatnení tohoto ustanovenia, nie je moţné vzniesť námietku voči štartu 
hráča.                                   

b) Konfrontácia v kategórii dospelých je povinná, riadi sa čl. 49 SP a týmto 
dodatkom – v prípade neuznania totoţnosti niektorého hráča (hráčov) pri 
konfrontácii kapitánmi (vedúcimi druţstiev) pred stretnutím, kapitán uvedie 
námietku proti štartu hráča (hráčov) na vykonanie kontroly totoţnosti podľa 
registračných preukazov a OP, vodičských preukazov, pasov.  Túto 
konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, ţe skonfrontuje fotografiu hráča na 
RP s platným občianskym preukazom hráča, voči ktorého totoţnosti bolo 
namietané.    Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, ţe 
RP zodpovedá totoţnosti hráča s porovnaním s OP, povolí hráčovi nastúpiť 
v stretnutí a na zadnej strane zápisu popíše dôvod svojho rozhodnutia. 
Odmietnutie (nepodrobenie) sa kontrole totoţnosti má za následok, ţe hráč(i) 
nemôţe v stretnutí nastúpiť, rozhodca ho nesmie pripustiť k hre a tieto 
skutočnosti podrobne zdôvodní v zápise o stretnutí. Ak sa tak stane 
v polčasovej prestávke (v priebehu 2. polčasu striedajúci hráč), hráč je 
v zmysle pravidiel futbalu vylúčený z hry. Za uskutočnenie kontroly totoţnosti 
zodpovedá kapitán a vedúci druţstva. Ak je pri konfrontácii vznesená 
námietka voči totoţnosti hráča je tento hráč povinný sa dvakrát podpísať sa 
na zadnú stranu  Zápisu o stretnutí  

c) V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, 
neuznania totoţnosti hráča rozhodcom, musí sa na najbliţšie zasadnutie ŠTK 
dostaviť R, DZ, kapitáni a vedúci obidvoch druţstiev a hráč (hráči), proti 
ktorým bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka resp. záznam rozhodcu. 
V prípade, ţe sa hráč, voči ktorému bola námietka vznesená, hry nezúčastní, 
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nemusí sa hráč zúčastniť na konfrontácií na ŠTK na najbliţšom zasadnutí. V 
prípade, ţe sa stránka voči ktorej bola vznesená námietka riadnym 
námietkovým konaním jednania ŠTK nezúčastni, ŠTK námietku posúdi sama 
a voči stránke vyvodí príslušné dôsledky (hracie či disciplinárne.) 

d) Ak bola kontrola totoţnosti vykonaná  pred stretnutím, v polčase alebo 
v prípade striedajúceho hráča v druhom polčase a kapitán druţstva súpera 
alebo jeho zástupca neuviedol ţiadne námietky proti  totoţnosti hráča ihneď, 
nie je uţ neskôr moţné uvádzať prípadné námietky ohľadne totoţnosti hráča. 
Rozhodca nemôţe vykonať kontrolu totoţnosti (konfrontáciu) hráča resp. 
druţstva alebo náhradníka opakovane, v rôznom čase. ŠTK prípadnú 
námietku prerokuje , ak bude spĺňať všetky náleţitosti podľa SP čl. 85 – 86. 

 
 
 
 
 

13.     Zoznam hráčov (súpiska) 
 

a) FK vyhotovujú Sezónnu súpisku (zoznam hráčov druţstva) len v systéme 
ISSF. 
 
b) FK nezasielajú riadiacemu orgánu Sezónnu súpisku. Klubový ISSF manaţér 
vyplní údaje podľa predlohy v ISSF. Sezónna súpiska (zoznam hráčov druţstva) v 
systéme ISSF musí byť vyplnená pred zahájením súťaţe v zmysle SP, čl. 41 a 
42. Nahratím hráčov na Sezónnu súpisku v systéme ISSF, alebo priebeţne 
doplneným hráčom na Sezónnu súpisku v ISSF, FK automaticky potvrdzujú aj 
vykonanie lekárskej prehliadky, ktorú má právo riadiaci orgán 19 v prípade 
potreby kedykoľvek skontrolovať. Z uvedeného zoznamu hráčov sa následne 
nahrávajú hráči do Zápisu o stretnutí.  
 
c) Zoznam druţstva sa predkladá v zmysle SP čl. 41 a 42. Pre jarnú časť 
súťaţného ročníka sa zoznamy len priebeţne dopĺňajú nasledovne: - pri 
nominovaní nového hráča na Zápis o stretnutí, ktorý nie je uvedený v Sezónnej 
súpiske, systém ISSF automaticky doplní hráča do Sezónnej súpisky s 
poradovým číslom na Sezónnej súpiske nasledujúcim po aktuálne najvyššom a 
zašle o tom notifikáciu Správcom danej súťaţe. Tým odpadáva povinnosť inej 
formy nahlasovania nového hráča do Sezónnej súpisky.  
 
d) FK hrajúce vo ObFZ súťaţiach ako B druţstvo, musia riadiacemu orgánu ako 
aj rozhodcovi pred stretnutím predloţiť aktuálnu Sezónnu súpisku A druţstva. Ak 
má FK 2 druţstvá v rôznych súťaţiach, štart hráčov A druţstva za B druţstvo sa 
riadi čl.47 SP nasledovne: - za B-druţstvo klubu môţu štartovať v stretnutí hráči 
klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za A-druţstvo klubu 
v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských 
stretnutí ustanovených pre jednu časť súťaţného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči 
z A- druţstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za A-
druţstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom 
stretnutí. Za štart v stretnutí sa povaţuje akýkoľvek časový úsek stretnutia..  
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14.     Kvalifikácia trénerov 
 

Pre súťaţe riadené ObFZ platia nasledovné ustanovenia, ktoré sú FK povinné 
bezpodmienečne dodrţať. 
I. trieda dospelí: 
a) starý systém vzdelávania – drţiteľ min. III. triedy/licencie „C“ 
b) nový systém vzdelávania – drţiteľ alebo poslucháč EURO „B“ licencie 
c) tréner, ktorý nemá platnú licenciu, nesmie vykonávať trénerskú činnosť vo FK. 
  
Tréner uvedený na súpiske  
 
I. trieda dospelých musí mať platnú licenciu a musí byť zaevidovaný v ISSF. Druţstvo, ktoré 
nebude mať na stretnutí kvalifikovaného trénera podlieha disciplinárnemu konaniu.  
 

15.     Systém súťaţí 
 

Podľa platného súťaţného poriadku sa hrá systémom kaţdý s kaţdým dvojkolovo, 
resp. štvorkolovo podľa rozpisu súťaţí. 

 
16.   Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie 

 
ObFZ doplňuje s platnosťou pre futbalové súťaţe ObFZ čl. 69,70,71 a 82 SP 
nasledovnými zásadami: 
a) Ak sa majstrovské stretnutie vôbec neuskutoční v stanovenom termíne z viny 

niektorého FK, klub, ktorý sa neprevinil zašle do 3 dní ŠTK a súperovi písomné 
stanovisko (doporučene), či súhlasí s odohraním stretnutia v náhradnom termíne. 
Ak bude stanovisko kladné, bude ŠTK oprávnená prihliadnuť na túto skutočnosť 
pri riešení prípadu. Keď ŠTK takéto stanovisko nedostane, resp. bude toto 
stanovisko záporné, bude riešiť prípad podľa platných odsekov čl. 82 SP a tohto 
Rozpisu. 

b) Ak sa stretnutie neuskutoční resp. nemôţe byť dohrané z vyššej moci je 
povinnosťou účastníkov dohodnúť sa na novom termíne stretnutia, ktoré musí byť 
odohrané najneskôr do 14 dní a však a túto dohodu uviesť v Zápise o 
stretnutí. V prípade, ţe k dohode nedôjde nový termín určí ŠTK. Ak k takému 
prípadu dôjde v 3 záverečných kolách sú kluby povinné stretnutie odohrať do 
nasledujúcej stredy po neodohranom resp nedohranom stretnutí na základe 
vzájomnej dohody. 

c) Ak na majstrovské stretnutie nastúpi jeden zo súperov zavinene po čakacej dobe 
alebo prekročí polčasovú prestávku a stretnutie sa napriek tomu odohrá, je ŠTK 
oprávnená uznať výsledok dosiahnutý na ihrisku za predpokladu, ţe FK, ktorý sa 
neprevinil, nepodal námietky podľa pokynov čl. 85 a 86 SP. 

d) V prípade ţiadosti o odloţenie (neodohranie) stretnutia z dôvodu choroby hráčov 
ŠTK ObFZ bude akceptovať len lekárske potvrdenie vydané okresným 
hygienikom. 

 
 
 

17.     Hodnotenie druţstva za neúčasť v súťaţi 
 
 

a) Ak druţstvo zapríčiní tri kontumácie stretnutia v priebehu jedného súťaţného 
       ročníka, riadiaci orgán súťaţe ho zo súťaţe vylúči bez ohľadu na počet 
       získaných bodov.  
b)   Ak je druţstvo zo súťaţe vylúčené, klub ho z nej odhlási v jej priebehu (čl. 17 
      ods. d), je preradené do niţšej súťaţe podľa osobitného predpisu10 alebo 
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      zanikne členstvo klubu v SFZ, zrušia sa (anulujú) všetky výsledky druţstva v 
      tabuľke.  
c)   Ak klub odhlási prihlásené druţstvo zo súťaţe po termíne uzávierky prihlášok do 
      súťaţe, po jej vyţrebovaní alebo v priebehu súťaţe, alebo ak je druţstvo klubu zo 
      súťaţe vylúčené na základe uloţeného disciplinárneho opatrenia alebo podľa 
      odseku 1, v nasledujúcom súťaţnom ročníku sa takéto druţstvo, alebo akékoľvek 
     druţstvo klubu rovnakej vekovej úrovne hrajúce niţšiu súťaţ, zaraďuje do súťaţe, 
      ktorá je minimálne o dve úrovne niţšia ako súťaţ, v ktorej odhlásené alebo 
     vylúčené druţstvo pôsobilo. Ak je takéto druţstvo klubu zaradené do súťaţe, od 
     ktorej nie je ţiadna súťaţ o dve úrovne niţšia, zaradí sa do najniţšej      súťaţe.  
      Ak je takéto druţstvo klubu zaradené do najniţšej súťaţe, rozhodne jeho 
      účasti v súťaţi v nasledujúcom súťaţnom ročníku riadiaci orgán súťaţe.  
d) Vylúčené druţstvo alebo druţstvo, ktoré je odhlásené v priebehu súťaţe, sa 
     povaţuje bez ohľadu na počet získaných bodov za druţstvo zostupujúce z danej 
     súťaţe. 

 
 

18.     Zásady pre zmeny termínov 
 
Zmeny termínov uvedených v termínovej listine sa môţu vykonať len na základe 
náleţíte odôvodnených príčin - prostredníctvom podania na komisiu ŠTK/KM cez 
systém ISSF. 
a) Stretnutia sa zásadne predohrávajú resp. dohrávajú v týţdni do nasledujúceho 

majstrovského stretnutia a však najneskôr do 14 dní, pokiaľ ŠTK nerozhodne 
inak. 

b) V prípade, ţe z dôvodu krajne nepriaznivých poveternostných podmienok (prietrţ 
mračien a pod.) sa v posledných 3 kolách stretnutie neodohrá, druţstvá sú 
povinné odohrať toto stretnutie ihneď do nasledujúcej stredy na základe 
vzájomnej dohody termínu. 

c) Usporiadajúci FK poţiada ŠTK  podaním na komisiu cez ISSF systém  o zmenu 
termínu (hracieho času) najneskôr do 21 dní pred zasadnutím ŠTK. Zmeny 
termínu takým spôsobom sú moţné len na dni pracovného pokoja a súper je 
povinný zmenu akceptovať po predchádzajúcom súhlase ŠTK. Na základe 
vzájomnej dohody je lehota pre zmeny termínov 10 dní a 3dni pred zasadnutím 
komisie. Nedodrţaním stanovenej lehoty ŠTK môţe ţiadosť zamietnuť. 

d) Bez súhlasu dotknutého klubu o zmenu UHČ, alebo dátumu konania stretnutia 
potvrdeného v systéme ISSF nebude ŠTK komisia takéto podanie prejednávať. 

 
 

19.     Vybavenosť futbalových štadiónov 
 

V zmysle rozhodnutia Výkonného výboru ObFZ bola prijatá zásada minimálneho 
vybavenia štadiónov pre druţstvá I., II.  a III. triedy  nasledovne: 
 
I. II. . trieda súť.roč. 2017/2018: 

a) Sociálna budova: drevená, alebo murovaná, v ktorej musí byť samostatná 
šatňa pre rozhodcov, minimálne 2 šatne pre druţstvá dospelých. V prípade 
nesplnenia tejto podmienky nebude areál ihriska spĺňať podmienky pre 
súťaţné stretnutia súťaţí ObFZ. 

b) Hracia plocha: upravovaná trávnatá plocha, rovný povrch a pomocná hracia 
plocha, napr. aj vo vedľajšej obci.(schválená ŠTK ObFZ) 

c) Rozmery: v súlade s pravidlami futbalu  
      – doporučené rozmery: šírka – 58 aţ 68m,  dĺţka – 100 aţ 105m. 
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d) Oplotenie hracej plochy: minimálne pevná trubková bariéra (zábradlie).                                       
                                                       Táto trubková bariéra zo strany divákov musí byť                  
                umiestnená minimálne 2 m od postrannej čiary  

      a minimálne 4 m od bránkovej čiary. V prípade, ţe  
za niektorou z uvedených čiar sa diváci  nenachádzajú, trubková bariéra nie je 
nutná. 

e) Priestor odchodu hráčov a rozhodcov z hracej plochy: musí byť 
zabezpečený tak, aby v ţiadnom prípade nebol moţný kontakt odchádzajúcich 
hráčov a rozhodcov s divákmi, t. z. odchod musí byť zabezpečený plnou 
prípadne prenosnou bariérou. 

f) Šatňa rozhodcov: musí obsahovať stôl, min. 4 stoličky, príslušný počet 
vešiakov na zavesenie šatstva rozhodcov a DZ.  
Šatne druţstiev: šatne druţstiev musia byť dostatočne priestranné, čisté, bez 
plesní, so sprchami s teplou vodou na umytie po stretnutí v počte minimálne  3 
ks. Podlaha sprchy musí byť opatrená z hygienických dôvodov plastovými 
roštmi.  

g) Sociálne zariadenie pre divákov 
h) Lavičky náhradníkov: v areáli ihriska musia byť dve kryté z vrchu a od 

divákov nepoškodené lavičky pre náhradníkov, blízko ohrady oddeľujúcej 
hraciu plochu od hľadiska. Čiara technickej zóny musí byť vzdialená od 
postrannej čiary minimálne 1 m. 

i) Lavičku pre delegáta(ov) ,alebo stoličku na mieste z ktorého je výhľad na 
celú hraciu plochu a zabezpečiť mu nerušené pozorovanie stretnutia . 

j) FK sú povinné pouţívať reflexnú tabuľu na striedanie hráčov. 
 

 
 

 
20.     Spoločné ustanovenia 

 
1.  Usporiadateľ stretnutia (v zmysle vyţrebovania domáci FK) zodpovedá za 

bezpečnosť dopravného - (ých) prostriedku - ov druţstva hostí ako aj  
delegovaných osôb (zvyčajne autobus, prípadne za ich osobné autá), pre ktorý 
vyhradí pred štadiónom vymedzený priestor, v zmysle čl.56 SP. 

2.   Všetci usporiadatelia musia byť starší ako 18 rokov. Kaţdý usporiadateľ musí mať  
oblečenú rozlišovaciu vestu (reflexnej farby), pričom hlavný usporiadateľ je 
osobitne označený  nápisom Hlavný usporiadateľ  (v zmysle Zákona č.1/2014 
Z.z., o organizovaní verejných športových podujatí). Funkcionári hostí môţu mať 
označenie vestou, alebo „visačkou“, ktoré im poskytne bez vyzvania domáci FK 
pre osoby, ktoré majú právo sedieť na lavičke náhradníkov a sú uvedení v zápise 
o stretnutí (tréner, asistent trénera, vedúci muţstva, zdravotník). 
Usporiadateľská sluţba musí mať taký počet členov, aby bola bezpodmienečne 
schopná  zabezpečiť poriadok a regulárnosť stretnutia.    

3. Povinnou súčasťou, resp. prílohou ku kaţdému zápisu o stretnutí je zoznam 
usporiadateľskej sluţby, ktorý je HU povinný odovzdať pred stretnutím DZ alebo 
R stretnutia.                 
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21.   Povinnosť usporiadajúceho klubu 
 
Usporiadajúci  klub je  povinný zabezpečiť  bezpečné uloţenie osobných  vecí  
hráčov,  funkcionárov,  rozhodcov  a  delegátov v šatniach,  ďalej zaistiť  bezpečnosť 
ich  dopravných prostriedkov parkujúcich  na  určenom  mieste  v  areáli.  Za  
spôsobené škody zodpovedá usporiadajúci klub. FK je  povinný zabezpečiť odchod 
rozhodcu z  hracej plochy do kabíny  vhodnou ohradou, aby nemohlo dôjsť ku 
kontaktu s divákmi. Hráčom hosťujúceho druţstva musí byť zabezpečené 
v polčasovej prestávke občerstvenie (minerálka a pod.)  
Práva a povinnosti usporiadateľskej sluţby sú uvedené v SP.  
 

 
 

22.    Postup a zostup v súťaţnom ročníku 2017 - 2018 
 
Kritéria postupov a zostupov: 
Ak majú po odohranej súťaţí dve alebo viac druţstiev rovnaký počet bodov, 
rozhoduje o  postupujúcom alebo vypadávajúcom: 

a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí 
b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí 
c) vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach 

        Ak sú tieto kritéria rovnaké, zohrajú druţstvá kvalifikáciu jednokolovo na neutrálnom   
ihrisku  v zmysle pravidiel UEFA.  
Na určenie priebeţného poradia, resp. v prípadoch, kde sa nerozhoduje o postupe 
platí SP. Poradie druţstiev sa v priebehu súťaţe (a aj v prípade, ţe sa 

 nerozhoduje o postupe a zostupe) určí na základe počtu získaných bodov zo 
všetkých odohraných stretnutí. 
V prípade rovnosti bodov sa priebeţné poradie určí nasledovne: 

a) z gólového rozdielu zo všetkých odohraných stretnutí 
b) z vyššieho počtu strelených gólov zo všetkých odohraných stretnutí 
c) z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských 

stretnutiach 
d) z vyššieho počtu remíz na súperových ihriskách 

 
Súťaţe dospelých: 
 
 

I. trieda dospelí – 6.liga 
- postup : víťaz I. triedy má zabezpečený priamy postup do V. ligy VsFZ.    
  Ak víťaz nemá záujem o postup, právo  postupu majú ďalšie druţstva v poradí   
  podľa umiestnenia  po skončení súťaţe.  
- zostup : zostupuje posledné  druţstvo umiestnené na poslednom mieste. Okrem 

toho zostup sa  riadi aj počtom zostupujúcich zo súťaţe riadenej VSFZ. 

II. trieda  dospelí - 7.liga 

- postup : priamy  postup  do I. triedy ma zabezpečené druţstvo  umiestnené na 1.   
  mieste z „nadstaby“. V prípade ţe do I. triedy nevypadne z V. ligy nikto, postupuje aj 
druţstvo umiestnené na 2. mieste z „nadstaby“. 
V nadstavbe o postup sú zaradené druţstvá umiestnené na 1-5 mieste z II triedy sk. 
A a na 1-5 mieste z II triedy sk. B (hrá sa systémom D-V dvojkolovo) 
 
V nadstavbe o umiestnenie (zostup) sú zaradené druţstvá umiestnené na 6-9 mieste 
z II triedy sk. A a na 6-9 mieste z II triedy sk. B (hrá sa systémom D-V dvojkolovo) 
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III.trieda dospelí bude v súťaţnom ročníku 2018/2019 zriadená ak počet 

účastníkov bude minimálne 6 )  
 
- zostup z nadstavby o umiestnenie (zostup) II. triedy :  do III. triedy zostupuje   
druţstvo umiestnené na  poslednom mieste.   
  Ďalší zostup sa riadi podľa počtu vypadávajúcich z vyšších súťaţí a postupu  
  druţstiev do I. triedy.  
 
 
Súťaţe mládeţe: 
 

I. trieda – starší ţiaci U15 
- postup : Víťaz má právo priameho postupu do súťaţe VsFZ 
- zostup : posledné muţstvo nevypadáva 
 

I. trieda dorast U19 
- postup : Víťaz má právo priameho postupu do súťaţe VsFZ 
- zostup : posledné muţstvo nevypadáva 
 
 

23.    Rozhodcovia a delegáti zväzu 
 
FK môţe poţiadať o zmenu  rozhodcov a delegátov počas súťaţného ročníka. Klub 
môţe takúto ţiadosť podať iba jeden krát v priebehu jesennej a jarnej časti 
súťaţného ročníka (poplatok 50€). Ţiadosť o zmenu môţe poţiadať iba toho 
rozhodcu, ktorý mu rozhodoval v predchádzajúcom súťaţnom ročníku. Rozhodcovia 
sú povinní uzavrieť zápis o stretnutí cez ISSF po skončení stretnutia a zápis 
o stretnutí archivovať  pre prípadné  potreby komisii ObFZ. Rozhodcovia a delegáti, 
ktorí pôsobia v súťaţiach ObFZ  nesmú v týchto súťaţiach hrať. 
 
V prípade, ţe sa na stretnutie nedostaví ROZHODCA, alebo nie je vôbec 
delegovaný, domáci klubový, alebo tímový manaţér dokáţe uloţiť a UZAVRIEŤ 
nominácie domácich, ale aj HOSTÍ. Následne sa mu vytvorí zápis o stretnutí, ktorý 
dokáţe vyplniť a PRIEBEŢNE ULOŢIŤ, nie však uzavrieť a schváliť (to dokáţe len 
príslušný správca súťaţe). Táto moţnosť je podmienená ale jednou skutočnosťou, ţe 
správca súťaţe, musí ešte pred uskutočnením takéhoto zápasu POVOLIŤ “zápis pre 
laika”. V prípade, ţe tento proces nefunguje, kontaktujte správcu súťaţe- ten musí 
tento proces spustiť a to kliknutím na príslušnej ČASTI súťaţe: "zápisy pre laikov" 
 
 

24.    Pohár NEXIS FIBERS a.s., a  ObFZ 
 
a) V súťaţnom ročníku 2017 - 2018 sa odohrá  XXXVIII.  ročník Pohára NEXIS 

FIBERS a.s., a ObFZ Humenné. V súťaţí Pohára NEXIS FIBERS a.s., a ObFZ sa 
zúčastnia povinne FK I. triedy  dospelých, doplnené o druţstva II. a III. triedy. V 
1.kole pohára odohrá 16 muţstiev. Výhodu domáceho prostredia budú  mať 
druţstva z niţšej súťaţe, alebo druţstva  umiestnené v tabuľke niţšie. Do 2.kola 
bude nasadených 8 najlepších druţstiev z  umiestnenia v predošlom ročníku 
majstrovských súťaţí, svoje stretnutia odohrajú na  ihriskách súpera. 3.kolo 
výhodu domáceho prostredia určí ţreb. 

b) Stretnutia sa hrajú vylučovacím spôsobom formou jedného stretnutia. V prípade 
nerozhodného výsledku o víťazovi rozhodnú kopy na bránu zo značky 
pokutového kopu v zmysle pravidiel UEFA bez predlţovania stretnutia. Pokiaľ 
nestanovuje tento Rozpis inak, platia pre pohárové stretnutia ustanovenia SP 
a ostatných nariadení riadiaceho orgánu. Semifinálové stretnutia sa  hrajú 
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dvojkolovo systémom doma vonku a určujú sa ţrebom. Postup do finále sa riadi 
podľa medzinárodných pravidiel  výsledkov pohárových stretnutí. (v 
dvojzápasových kolách platia góly na ihriskách  súperov podľa medzinárodných 
pravidiel). V prípade nenastúpenia FK na semifinálové  stretnutie alebo 
nedohranie stretnutia z akéhokoľvek  dôvodu z viny FK bude  semifinálové 
dvojstretnutie ukončené v prospech súpera. 

c) Finálové stretnutie sa  hrá jednokolovo, termín a miesto stretnutia určí VV ObFZ. 
Vo finálovom stretnutí v prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase 
nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu aţ do rozhodnutia. 

d) Ocenenie finalistov a semifinalistov Pohára NEXIS FIBERS a.s., a ObFZ: 
- víťaz Pohára získava titul “Víťaz Pohára NEXIS FIBERS a.s., a ObFZ pre 

príslušný    ročník”,  putovný pohár, diplom, trofej a finančnú odmenu  vo 
výške 250 €, 

- finalista získava diplom, pohár a finančnú odmenu vo výške 200 €, 
- semifinalista  získava diplom a finančnú odmenu vo výške 100 €.   
- v prípade, ţe generálny sponzor neposkytne finančné prostriedky odmeny 

sa nevyplácajú. 
e) Vyplatenie odmien je  podmienené účasťou v Superpohári  ObFZ Humenné - 

Memoriál J. ŠKUBU 
Štart v tomto pohári je pre druţstva I. triedy povinný. 

 
25.    XIII. ročník SUPERPOHÁR ObFZ - MEMORIÁL JOZEFA ŠKUBU 

 
Odohrá sa po skončení súťaţného ročníka 2017/2018 a stretnú sa v ňom: 

a) víťaz Pohára Nexis Fibers a.s., a ObFZ Humenné s víťazom I. triedy 
dospelých,   

b) v prípade, ţe víťaz Pohára je totoţný s víťazom I. triedy, v Super pohári sa 
stretne víťaz Pohára s druhým druţstvom v I. triede dospelých. 

Víťaz  získa  SUPERPOHÁR – POHÁR JOZEFA ŠKUBU a porazený pohár za účasť. 
V prípade nerozhodného výsledku  v riadnom hracom čase nasledujú kopy na bránu 
zo značky pokutového kopu aţ do rozhodnutia. Miesto stretnutia urči VV ObFZ. 
Štart v tomto pohári je pre vyššie uvedené druţstva povinný.   
 

 
26.    Súťaţ  FAIR-PLAY  

 
V  súťaţnom ročníku 2017 - 2018 je vyhlásená súťaţ slušnosti FAIR-PLAY pre I. 
triedu dospelých. Túto súťaţ vyhodnocujú delegáti zväzu podľa ďalej uvedených 
kritérií.  
Hodnotenie  FAIR-PLAY je odvodené z hodnotenia UEFA, uplatňovaného v súťaţi 
FAIR-PLAY v rámci Champion-League.  
Vzhľadom na kladné poznatky z tohto hodnotenia boli kritéria prevzaté aj pre 
slovenské súťaţe. 
  Kritéria: 

1. Červené a ţlté karty 
  Odpočet sa robí z maximálneho počtu 10: 

a) ţltá karta  - 1 bod 
b) červená karta - 3 body 
 Ak hráč bol napomínaný ţltou kartou a neskoršie obdrţal 2. ŢK a v dôsledku 
toho aj červenú, započíta sa do hodnotenia iba hodnota červenej karty, t. j. – 3 
body.  V prípade, ţe po ţltej karte sa hráč dopustí priestupku, za ktorý dostane 
červenú kartu, do hodnotenia sa započítavajú obidve previnenia, t. j. 1 + 3 
spolu – 4 body. V tomto kritériu je moţné vyčísliť aj mínusové body. 
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2. Pozitívna hra: 
  Maximum 10 bodov, minimum 1 bod 
  Týmto kritériom sa má podporiť aktívna hra, ktorá je atraktívna pre divákov. 
  - Pozitívne aspekty: - viac ofenzívna ako defenzívna hra 

   - snaha nenaťahovať čas, dostať loptu rýchle späť do hry 
     - snaha o docielenie gólu, aj keď výsledok je jasný 
  - Negatívne aspekty: - zdrţiavacia taktika 

     - naťahovanie času 
     - taktika zaloţená na defenzíve, rozbíjanie hry 
     - simulovanie a pod. 

  Pozitívnosť je spojená s gólovými šancami a docielenými gólmi. 
3. Rešpektovanie súpera 

  Maximum 5 bodov, minimum 1 bod 
  Od hráčov sa očakáva, ţe budú rešpektovať pravidlá futbalu, súťaţný  

poriadok a súpera. Pri hodnotení delegát prihliada i na závaţnosť udelených 
osobných trestov (ŢK a ČK). Hodnotí sa tieţ pozitívne chovanie, napr. pomoc 
pri zranení a pod.. Beţné správanie bez výrazných negatív a pozitív nemôţe 
byť ohodnotené 5 bodmi. 
4. Rešpektovanie rozhodcu 

  Maximum 5 bodov, minimum 1 bod  
Od hráča sa očakáva, ţe bude rešpektovať rozhodnutia rozhodcu. Aj tu môţe 
delegát prihliadať na závaţnosť udelených osobných trestov (ŢK a ČK). 
Hodnotí sa chovanie. Beţné chovanie bez výrazných negatívnych a 
pozitívnych prípadov nemôţe byť ohodnotené 5 bodmi. 
5. Správanie predstaviteľov klubu 

  Maximum 5 bodov, minimum 1 bod 
Očakáva sa od predstaviteľov klubov vrátane trénerov, ţe budú vplývať na 
hráčov, aby hrali fair a pouţívali len dovolené športové, technické, taktické a 
morálne aspekty v hre aj mimo nej. Správanie bez mimoriadnych negatívnych 
a pozitívnych aspektov nemôţe byť hodnotené 5 bodmi. 
6. Chovanie obecenstva 

  Maximum 5 bodov 
Publikum tvorí dôleţitú kulisu pre futbal. Podpora zo strany fanúšikov je 
ţiaduca. Ak táto podpora sa deje slušným povzbudzovacím pokrikom, spevom 
a pod., takéto správanie vytvára potrebnú futbalovú atmosféru a prispieva 
k FAIR-PLAY. Tým viac, ak obecenstvo rešpektuje verdikty rozhodcov. 5 
bodov je moţné pripísať len za podmienky športovej atmosféry. Toto kritérium 
je moţné pouţiť aj pre hodnotenie súpera, ak je na stretnutí primeraný počet 
jeho fanúšikov. Ak ide o nepatrný počet, kritérium sa nepouţije. 

       Celkové hodnotenie 
- maximálny počet bodov je 40, 
- v prípade, ţe sa u súpera neuplatní kritérium z bodu 6, maximálny počet 

bodov je 35. 
  Príklad 

a)  plný počet bodov  - 40 
 dosiahnuté body (8 + 7 + 3 + 4 + 5 + 4) = 31 
 
výpočet:   31 x 10       = 7,75 bodov 

                         40 
 

b)  počet bodov - 35 
 

dosiahnuté body (mimo obecenstva) (8 +7 + 3 + 4 + 5) = 27 
výpočet:   27 x 10      = 7,71 bodov 

                         35 
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Do poznámky sa uvedú výrazné individuálne prípady fair - play hráčov voči súperovi, 
rozhodcovi, obecenstvu a pod. V prípade obzvlášť nešportového správania sa je 
moţné správanie predstaviteľov klubu a obecenstva (v bodoch 5 a 6) hodnotiť 
mínusovou hodnotou najviac (-3 body). Ak príde zo strany FK, jeho hráčov, 
funkcionárov, resp. divákov k naplneniu skutočnosti v čl. 100 /písm. d/ SP, bude FK 
z tejto súťaţe vylúčený. Ak sa stretnutie neuskutoční z viny FK alebo bude 
predčasne ukončené z viny FK /pokles pod 7, opustenie HP a pod./ previnivší FK 
obdrţí 0 bodov a súper známku v hodnote priemeru z odohratých stretnutí.  
 

27.   Tituly a ceny 
 
Víťaz kaţdej  súťaţe  v ročníku 2017/ 2018  získa titul Víťaza príslušnej skupiny, 
diplom a pohár. 

 
28.    Zasadnutia odborných komisií ObFZ 

 
a) Zasadnutia komisií ObFZ sa budú konať takto: 
         DK ObFZ štvrtok  o 16,00 hod. 
 ŠTK ObFZ štvrtok  o 16,30 hod. 
 KM ObFZ štvrtok  o 15,00 hod. 
         KR ObFZ štvrtok o 16,00 hod.     
          

 
b) V prípade pozvania zástupcu FK na zasadnutia odborných komisii sú povinní   
    zúčastňovať sa iba  štatutárni zástupcovia uvedení  v ISSF a pozvaní menovite 
resp. funkčne. Nedostavenie sa pozvaných  zástupcov FK  na zasadnutie odbornej 
komisie bez ospravedlnenie podaného cez   systém ISSF bude mať disciplinárny 
postih.  
 
    Úradné správy ObFZ, rozhodnutia odborných komisií a delegácie R a DZ budú    
    uverejňované na webovej stránke ObFZ (www.obfzhumenne.sk). 
 
 
 
 
 

29.    Záverečné ustanovenie 
 
Rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného súťaţného poriadku, a je záväzný pre  
riadiaci zväz aj futbalové kluby v oblastných futbalových súťaţiach. Výklad k tomuto 
rozpisu prislúcha  ŠTK ObFZ HUMENNÉ. Táto publikácia je chránená autorským 
zákonom a medzinárodnými dohodami o autorských právach. Nepovolené 
kopírovanie alebo rozširovanie týchto publikácií či ich častí je bez súhlasu ObFZ 
Humenné trestné!  
Prioritná ÚS ObFZ Humenné je na webovej stránke ObFZ Humenné. 

 
 
    Peter Jenčura v.r  Mgr. Milan Ruščanský v.r.    Mgr. Ladislav Mochnacký v.r. 
     predseda ObFZ             predseda ŠTK          sekretár ObFZ 
 
 
 
 
 

http://www.obfzhumenne.sk/
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PRAVIDLÁ PRE II. TRIEDA ŢIACI „MALÝ FUTBAL „ 

 
 
1. Súťaţe ţiackeho minifutbalu sa organizujú  z dôvodu zapojenia 
čo najväčšieho počtu mládeţe do oblastných futbalových súťaţí najmä v obciach s 
malým počtom detí v ţiackom a dorasteneckom veku. 
2. Hrá sa na platný registračný preukaz, zároveň sú hráči povinní nosiť so sebou na 
stretnutia aj preukaz poistenca, (OP). 
3. Pred kaţdým stretnutím mládeţe (ţiakov, dorastu) sa nariaďuje vykonať 
konfrontácia hráčov podľa SP (za konfrontáciu zodpovedá vedúci muţstva a 
rozhodca). 
4. Platia všeobecne platné pravidlá futbalu, s niekoľkými zmenami, ktoré súvisia so 
zvláštnymi podmienkami v "minifutbale" 
Hracia plocha: vzor viď náčrt - pre jednoduchú úpravu hracej plochy na malý futbal, 
hracia plocha je upravená polovica normálneho ihriska, kde postranné čiary, sú 
stredová čiara a predĺţená čiara pokutového územia 
m (u menších HP 3x2m), bránky sú o rozmeroch 5x2m. 
5.Druţstvo tvorí 5 hráčov v poli + brankár a min 1 náhradník. 
Medzi týmito hráčmi môţe prichádzať kedykoľvek k striedaniu. 
Spätný návrat do hry je povolený. Minimálny počet hráčov druţstva na hracej ploche 
je 1 brankár a 4 hráči.  
6. Po vylúčení hráča hrá druţstvo 4 min. oslabené, po tomto čase môţe druţstvo na 
pokyn rozhodcu doplniť počet hráčov.  
7. Hracia doba je ţiaci 2x30 min. + 10 min. prestávka. 
8. Pravidlo „hráč v postavení mimo hry“ neplatí. 
9. Brankár môţe chytať do rúk len v brankárovom území, po výkope na polovicu 
hracej plochy súpera sa spoluhráč nesmie dotknúť lopty ako prvý, ak sa aj lopty 
dotkne, tak súper zahráva NVK z polovice HP. 
10. Pri voľnom kope sú hráči súpera najmenej 5 m od miesta priestupku (lopty). 
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Futbalové kluby ObFZ Humenné 2017/2018 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota Slovan Belá nad Cirochou 
Adresa: 067 81 Belá nad Cirochou 
IČO: 17077133 
Predseda: Dušan Hančarík tel.: 0907 944317 
Klubový ISSF manaţér: Dušan Hančarík 
Email:dusanhancarik@stonline.sk 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota Druţstevník Borov 
Adresa: TJ Druţstevník Borov, Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce 
IČO:17076382 
Predseda: Alexander Černega  st.     tel.: 0903561389 
Klubový ISSF manaţér: Jozef Borek 
Email:fcborov@azet.sk 
 
Názov klubu: FKO Kochanovce/Brekov (OFK Spartak Brekov) 
Adresa: 066 01 Brekov 226,  
IČO:42239044 
Predseda : Peter Mihaľko     tel.: 0917 126 410    
Klubový ISSF manaţér: Peter Mihaľko         
Email: starosta@brekov.sk 
 
Názov klubu:   ŠK  Brestov 
Adresa:  06601  Brestov 170 
IČO:17076404 
Predseda: Marián Boronkaj  tel.:0905655445 
Klubový ISSF manaţér:   Ing. Cerula Peter    0905413012 
Email: cerula@gmail.com 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota Druţstevník Dlhé nad Cirochou 
Adresa: Hlavná 1, 06782 Dlhé nad Cirochou,  
IČO:17076463  
Predseda Ing. Ján Kníţ             telefón: 0907659664 
Klubový ISSF manaţér: Jozef Krivjanský  tel.: 0907616237 
Email: jozefkrivjansky@gmail.com 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota Druţstevník Habura 
Adresa: 067 52 Habura 282, 
IČO:  17076480  
Predseda: JUDr. Pavel Šuťák   telefón: 0907121661 
Klubový ISSF manaţér: Ing. Vladislav Kocurišin 
Email: kocurisin@gmail.com 
 
Názov klubu: Obecný futbalový klub Haţín n/Cir. 
Adresa: 067 83 Haţín n/C 1105 
IČO: 42035929 
Predseda: Jozef Polačko,   telefón: 0905 286811 
Klubový ISSF manaţér: Jozef Michalko 
Email:  joz.michalko@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:kocurisin@gmail.com
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Názov klubu: Telovýchovná jednota  Partizán Hrubov 
Adresa: 067 23 
IČO: 17076536 
Predseda: Vojtech Skalka  
Klubový ISSF manaţér: Štefan Trusák  tel.:0908 027211 
Email: trusak.stefan@gmail.com 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota  Druţstevník Hrabovec nad Laborcom 
Adresa: 067 01 Hrabovec n/L 
IČO: 17076528 
Predseda: Ladislav Nemec 
Klubový ISSF manaţér: Marián Pekala tel.: 0908 243697 
Email: mariuszmajopekala@gmail.com 
 
Názov klubu: Futbalový klub Humenné   
Adresa: Kukorelliho 34, 066 28 Humenné 
IČO: 37937472 
Predseda: Ondrej Bartko tel.:  0908 876651 
Klubový ISSF manaţér: Ondrej Bartko tel.: 0908 876651 
Email: bratko.ondrej@gmail.com 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota Jasenov 
Adresa: TJ Jasenov, Hlavna 337, 06601 Jasenov 
IČO:170 766 33 
Predseda: Kovalik Peter 
Klubový ISSF manaţér: Katkovčin Ondrej tel.: 0915 133 970 
Email:tjjasenov@centrum.sk 
 
Názov klubu: Futbalový klub Kamenica nad Cirochou  
Adresa: Humenská 555, 067 83 Kamenica nad Cirochou 
IČO: 17076650 
Predseda: Marek Ihnát tel.:  0905438615 
Klubový ISSF manaţér: marek.ihnat@yahoo.com 
Email: fkkamenicanc@gmail.com 
 
Názov klubu: Športový klub Sokol Klenová   
Adresa: 067 67 Klenová 
IČO: 36161152 
Predseda: JUDr.Ján Badida tel.:  0908 330337 
Klubový ISSF manaţér: Erik Gezanič  tel.:0915 670507 
Email: erik.gezanic@gmail.com 
 
 
Názov klubu: Obecný športový klub  Kochanovce 
Adresa: Kochanovce 207, 06601  
IČO:50973436 
Predseda : Mgr.Peter Čerevka tel.:0905868949 
Klubový ISSF manaţér: David Binda                                
Email: oskkochanovce@gmail.com 
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Názov klubu: Telovýchovná jednota  Tatran Kolonica 
Adresa: 06761 Kolonica 
IČO: 17076692 
Predseda: Martin Komár tel.: 0905 836437 
Klubový ISSF manaţér: Tomáš Karaščák 
Email:karascaktomasvgmail.com 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota  Drobná Prevadzkáreň Košarovce 
Adresa: 06712 Košarovce 
IČO: 17151953 
Predseda: Ján Širý tel.:  0918 555472 
Klubový ISSF manaţér: Matúš Zalepa 
Email: joz.michalco@gmail.com 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota Druţstevník Koškovce 
Adresa: Telovýchovná jednota Druţstevník Koškovce, 06712 Koškovce 
IČO:17076684  
Predseda: Štefan Jenčík  tel.:0905 253 432 
Klubový ISSF manaţér:Peter Jenčík 
Email: tjkoskovce@gmail.com 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota  Jednota SD Krásny Brod 
Adresa: 067 03 Krásny Brod 
IČO: 1707613 
Predseda: Marcel Mastík 
Klubový ISSF manaţér: Milan Bajaj tel.:  0915 874429 
Email: bajajmilan@zoznam.sk 
 
Názov klubu: Šporový klub Slávia Lackovce  
Adresa: 06601 Lackovce 
IČO: 37884051  
Predseda: Michal Škumanič tel.: 0918477889 
Klubový ISSF manaţér: Michal Škumanič tel.: 0918477889  
mail: pnuservishumenne@gmail.com 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota Druţstevník Lieskovec 
Adresa: 067 45 Lieskovec 
IČO: 17076722 
Predseda: Ladislav Dţatko tel.:  0908 762172 
Klubový ISSF manaţér: Milan Čička 
Email: milan.cicka@gmail.com 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota  Druţstevník Niţné Ladičkovce 
Adresa: 067 11 Niţné Ladičkovce 116 
IČO: 17076706 
Predseda: Ján Kuruc  tel.:0915111065 
Klubový ISSF manaţér:   Štefan Maţerik ml. tel.:0905540226 
Email: mazerik@post.sk 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota Druţstevník Lukačovce 
Adresa: 067 24 Lukačovce 
IČO: 17076731 
Predseda: Jozef Sabo 
Klubový ISSF manaţér: Miloš Meričko 0915 336147 
Email:milosmericko@gmail.com 
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Názov klubu: Mestský športový klub Spartak Medzilaborce 
Adresa: Mierová 20, 068 01 Medzilaborce 
IČO: 37942387 
Predseda: Víťazoslav Lukačik   tel.: 0918 395 936 
Klubový ISSF manaţér: Peter Petruš  tel.: 0914 284 224  
Email: prusa33@centrum.sk 
 
Názov klubu:  Telovýchovná jednota Iskra Ňagov 
Adresa:  06801  Ňagov 14 
IČO: 17077036 
Predseda: Peter Gajdoš tel.:   0917 461 705 
Klubový ISSF manaţér: Ing. Michal Kvaško 
E mail:   michal.kvasko&gmail.com 
 
Názov klubu: Futbalový klub Slovan Niţná Sitnica 
Adresa: 09407 Niţná Sitnica 68, 
IČO: 31300375 
Predseda: Ing. Jaroslav Sukeľ              tel.: 0907224254 
Klubový ISSF manaţér: Ing. Jakub Sukeľ, tel.: 0903401164 
Email: sukel.jakub@gmail.com 
 
Názov klubu: Obecný športový klub Ohradzany 
Adresa: 06722  Ohradzany 164 
IČO:  17076790 
Predseda: Pavol Otavka    tel.: 0915897330 
Klubový ISSF manaţér: Dávid Klič  
Email: klic@centrum.sk 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota Druţstevník Oľka 
Adresa: Obecný úrad  067 04 Oľka 174 
IČO: 17076803 
Predseda: Vladimír Ščerba            tel.: 0905 893 628 
Klubový ISSF manaţér: Vladimír Drozd 
Email: drozdivolka@gmail.com 
 
Názov klubu: Futbalový oddiel  Ajax Pakostov 
Adresa:  067 12 Pakostov 
IČO: 31943543 
Predseda: Dušan Gombita 
Klubový ISSF manaţér: Jozef Fedorko tel.:0902 109587 
Email: pakostov@stonline.sk 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota Druţstevník Papín 
Adresa:  067 33 Papín 
IČO: 1707681141 
Predseda: Ľubomír Salamon 
Klubový ISSF manaţér: Dušan Paško tel.: 0907 273931 
Email: dusan.pasko@mail.t-com.sk 
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Názov klubu: Telovýchovná jednota Ptava NV Ptičie 
Adresa:  067 41 
IČO: 17076846 
Predseda: Albert Dzemjan tel.: 0905 931882 
Klubový ISSF manaţér: Martin Dzemjan  
Email: albert.dzemjan@minet.sk 
 
Názov klubu,: Telovýchovná jednota Druţstevník Radvaň n/L 
Adresa: 067 01 Radvaň n/L 76 
IČO: 17076854 
Predseda: Michal Svičin     tel.: 0907 979685 
Klubový ISSF manaţér: Peter Čeremeta  
Email:  ceremeta@strojla.sk 
 
Názov klubu: Obecný športový  Rokytov pri Humennom 
Adresa: 067 13  Rokytov pri Humennom 
IČO: 17076862 
Predseda: Štefan Mríz             tel.: 0905 412 189 
Klubový ISSF manaţér: Milan Srok 
Email: milansrok@inmail.sk 
 
Názov klubu: Futbalový klub Rovné 
Adresa: 06713  Rovné 
IČO: 17076862 
Predseda: Ján Pastirák ml. 
Klubový ISSF manaţér:  Jozef Baláţ tel.: 0908892076 
Email: jozef.balaz@pobox.sk 
  
Názov klubu: Mestský futbalový klub Snina  
Adresa: Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina 
IČO: 17146780 
Predseda: Vladimír Drobňák tel.:   0905 429 303 / 0903 606 193 
Klubový ISSF manaţér: František Hanc tel.: 0905527524 
Email: frantisek.hanc@centrum.sk 
 
Názov klubu: Obecný futbalový klub Agrifop Stakčín 
Adresa: Dlhá 737,067 61 Stakčín 
IČO: 17076919 
Predseda: Juraj Hudak  tel.: 0911610396 
Klubový ISSF manaţér: Milan Süč tel.: 0907337729 
Email: oustakcin@stonline.sk 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota  Druţstevník  Turcovce 
Adresa: Obecný úrad  067 73 Turcovce  
IČO: 17076951 
Predseda: Cyril Vasiľ tel.:  0917 455253 
Klubový ISSF manaţér: Tomáš Lucík  
Email: tomaslucik@gmail.com 
  
Názov klubu:  Telovýchovná jednota ŠM Ubľa 
Adresa:  067 73 Ubľa č. 368 
IČO:17076960 
Predseda: Ján Bilčák tel.:0905 597119 
Klubový ISSF manaţér:  Ján Bilčák 
Email: : obecubla@lekosonline.sk 
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Názov klubu: Obecný športový klub Udavské 
Adresa: 067 31 Udavské č. 441,  
IČO: 17076978 
Predseda: Vladimír Kocan              tel.: 0918 483 462 
Klubový ISSF manaţér: Mgr. Šimon Kočan 
Email: oskudavske@gmail.com 
 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota  Tvarona Ulič 
Adresa: 06767 Ulič 
IČO: 17076986 
Predseda: Ján Holinka tel.:  0907 186789 
Klubový ISSF manaţér: Marek Chochrun 
Email: marekchochrun@gmail.com 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota Javorník Uličské Krivé 
Adresa: Michal Voloch, Laborecká 38, 066 01 Humenné 
IČO:17077109 
Predseda: telefón: Ján Buhaj -  tel.:0911 530 197, 0917 105 476  
Klubový ISSF manaţér: Ivan Voloch 
Email: petervoloch@azet.sk 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota Prevádzkar Vyšná Sitnica 
Adresa: 09407 Vyšná Sitnica 
IČO: 31942181 
Predseda: Ján Švigár tel.: 0948 527275  
Klubový ISSF manaţér: Ján Sopko tel.: 0903 585 
Email: obecvysnasitnica@centrum.sk 
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota Vihorlat Zemplínske Hámre 
Adresa: Hlavná 149/181, 067 77 Zemplínske Hámre 
IČO: 17077117 
Predseda: Mgr. Dávid Ţír  telefón: 0905963368 
Klubový ISSF manaţér: Ing. Matúš Brečka telefón: 0948 013 800    
Email: matus1903@gmail.com  
 
Názov klubu: Telovýchovná jednota Lesy Zubné 
Adresa: TJ Lesy 06733 Zubné  
IČO: 17077125 
Predseda: Miroslav Sima  
Klubový ISSF manaţér: Vladimír Paţúr tel: 0911 648008 
Email: lesy.zubne@gmail.com 
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ZOZNAN ROZHODCOV 2017/2018 

   

 
SFZ: 

       

 
Priezvisko Meno Email Adresa Telefón 

   

 
Jenčura  Peter  pjencura@gmail.com  Laborecká 1848/4, 066 01 Humenné 0905582636 

   

         

 
VsFZ: 

       

 
Priezvisko Meno Email Adresa Telefón 

   

 
Basoš Pavol palibasos@gmail.com  Udavské 98, 067 31 Udavské 0915111435 

   

 
Gajdoš Peter  petergajdos73@gmail.com  Jasenov 180, 066 01 Humenné 0908020026 

   

 
Ginda Marcel magic241@azet.sk  Topoľovka 237, 067 64 Topoľovka 0944958332 

   

 
Godţak  Marián  mariangodzak@atlas.sk  Osloboditeľov22, 066 01 Humenné 0917781568 

   

 
Greško  Pavol  pavolgresko@gmail.com  Udavské 404, 067 31 Udavské 0948531400 

   

 
Greško Ján  jangresko12@gmail.com  Udavské 404, 067 31 Udavské 0918069511 

   

 
Guba  Marek  maguzamagu@gmail.com  Ňagov 92, 068 01 Medzilaborce 0911103030 

   

 
Holp  Peter  peto320@centrum.sk  Baškovce 42,  067 23 Baškovce 0908746201 

   

 
Hríb  Michal  misohrib@gmail.com  Komenského 2656/6, 069 01 Snina 0915335415 

   

 
Hudák  Marek  marekhudakpapin@centrum.sk  Papin 210, 067 33 Papín 0908514844 

   

 
Kuľha Vladimír kulhavladimir@gmail.com  Třebicská 9, 066 01 Humenné 0918176045 

   

 
Paulišin  Viliam  paulisin.viliam@gmail.com   Hrabovec nad Laborcom 27, 067 01 Hrabovec n/L 0918564327 

   

 
Ruščanský  Milan  milanruscansky@yahoo.com  Starinská 19, 066 01 Humenné 0948527257 

   

 
Vojtko  Patrik  patrikvojtko@zmail.sk  Komenského 85/4, 067 81 Belá nad Cirochou 0907918884 

   

         

 
ObFZ:  

       

 
Priezvisko Meno Email Adresa Telefón 

   

 
Barnišin Peter peterbarnisin@centrum.sk  Košická 25, 06601 Humenné 0915321502 

   

 
Buchlák  Ján  janbuchlak@centrum.sk  Partizánska 1864/26, 069 01 Snina 0910932853 

   

 
Firkaľ  Marián  firkal.marian@gmail.com  Volica 42,  067 01 Radvaň n/L 0907161405 

   

 
Chrin  Ladislav  ladislav.chrin@aol.com  Námestie Slobody 49, 066 01 Humenné 0944490926 

   

 
Grajcár Lukáš grajci@post.sk  Modrá n/Cir 234, 067 82,Dlhé nad Cirochou 0915852839 

   

 
Jancusko  Stanislav  s.jancusko@centrum.sk  

Ohradzany 60, 067 22 Ohradzany 0918544826 
   

 
Jelínek  Martin  mjpavuk3@gmail.com  

Dlhá 542, 067 61 Stakčín 0905759114 
   

 
Adrián Kalbus Adrian.kalabus@centrum.sk Vihorlatská 1421/9 06901 Snina 0904500770 

   

 
Kucer  Miroslav  kucer44@gmail.com Udavské 314, 067 31 Udavské 0908333180 

   

 
Makar  Miloš  milos.makar@gmail.com  Hrnčiarska 12, 066 01 Humenné 0918988776 

   

 
Matta Lukáš mattalukas@gmail.com SNP 8, 066 01 Humenné  917649180 

   

 
Marinič Peter marinic.peter@hotmail.com Slovenská 11, 069 01 Snina  0944 830 847  

  

 
Pidanič Miroslav  pido27@azet.sk Třebičská 1835/9, 066 01 Humenné 0918827332 

   

 
Prokopčák Miloš  klaudia.p@centrum.sk  Hrnčiarska 17, 066 01 Humenné 0905666960 

   

 
Rudik Štefan stefan.rudik@gmail.com Kamienka 149, 067 83 Kamenica n/C 0908641775 

   

 
Ryšak  Dušan  rysakdusan@azet.sk  Laborecká 14, 06601 Humenné 0908695139 

   

 
Seman Milan  seman.milan87@gmail.com  ul. 1. maja 2058, 069 01 Snina 0902332263 

   

 
Sopirjak Michal michal.sopirjak@minv.sk  SNP 40, 066 01 Humenné 0915971942 

   

 
Skalka  Ján  jskalkahe@gmail.com  Košická 34, 066 01 Humenné 0908310958 

   

 
Štefek Marek  stefekovajana@gmail.com  Partizánska 2,  066 01 Humenné 0907623738 

   

 
Švec  Jozef  joz.svec@gmail.com  Nám.Slobody 37, 066 01 Humenné 0918121656 

   

 
Turčík Peter peto.turcik@gmail.com  

Mierová 630, 072 22 Stráţske 0904357638 
   

 
Vasilenko  Marcel vasia111@azet.sk  Košická 18, 066 01 Humenné  0905182731 

   

 
Varga  Radomir  roadom@azet.sk  SNP 20, 066 01 Humenné 0914242429 

   

 
Zadraţný Jozef jozef.zadrazny@centrum.sk  Belá n/C 735, 067 81 Belá nad Cirochou 0907523053 
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ZOZNAM DELEGÁTOV 2017/2018 

     

 
VsFZ 

         

 
Priezvisko Meno Email Adresa Telefón 

     

 
Dub  Ján jankodub@gmail.com  Laborecká 29, 06601 Humenné 0904865882 

     

 
Dzido  Pavol  dzidopavol@gmail.com Partizánska  2507/35, 06601 Humenné 0907461151 

     

 
Ferenc  Jozef  ferencsol@azet.sk  Palárikova 1625/24, 06901 Snina 0905748692 

     

 
Gajdoš Ján  JankoGajdos@zoznam.sk  Študenstká 1463/26, 06901 Snina 0903274757 

     

 
Gnip  Ladislav  LGNIP717@zoznam.sk  Šturová 2/249, 06781 Belá nad Cirochou 0905457995 

     

 
Guľko Marián  marian.gulko@pobox.sk  Krátka 4, 066 01 Humenné 0940728297 

     

 
Maturkanič   Karol maturkanic50@centrum.sk  Laborecka 22, 06601 Humenné 0908378205 

     

 
Tkáč  Marián  tkac21@volny.cz  Košická 2505/17, 06601 Humenné 0905969478 

     

 
Treščák  Viliam  trescak@azet.sk  Rovné 17, 067 32 Vyšný Hrušov 0907581402 

     

 
Ţulevič  Radovan  zulofutbal@zoznam.sk  Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce 0905597341 

     

           

 
ObFZ 

         

 
Priezvisko Meno Email Adresa Telefón 

     

 
Barnišin  Anton  barnisin@azet.sk  Laborecká 31, 06601 Humenné 0908876296 

     

 
Bolinger  František  frantisekbolinger@gmail.com Krátka 4, 06601 Humenné 0911203012 

     

 
Firda  Tomáš  firdat49@gmail.com  Na Podskalku 72, 06601 Humenné 0907608350 

     

 
Groško  Anton  anton.grosko@gmail.com  06711 Ľubiša 172 0908288848 

     

 
Kalanin Vladimír vkalanin@azet.sk  Jasenovská 79, 066 01 Humenné 0915311763 

     

 
Klič  Cyril  klic@centrum.sk  Košická 12, 06601 Humenné 0904121825 

     

 
Jenčura  Peter pjencura@gmail.com  Laborecká 1848/4, 066 01 Humenné 0905582636 

     

 
Polovka  Vladimír  polovka@azet.sk Laborecká 75, 06601 Humenné 0949200140 

     

 
Styrančák Štefan  stefanstyrancak@gmail.com  Dargovských hrdinov 11, 066 01 Humenné 0905225513 

     

 
Vojtko  Patrik  patrikvojtko@zmail.sk  Komenského 85/4, 067 81 Belá nad Cirochou 0907918884 

     

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAVIDLÁ PRE II. TRIEDA STARŠÍ ŢIACI  - U15 „MALÝ FUTBAL „ 
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1. Súťaţe ţiackeho minifutbalu sa organizujú  z dôvodu zapojenia 
čo najväčšieho počtu mládeţe do oblastných futbalových súťaţí najmä v obciach s 
malým počtom detí v ţiackom a dorasteneckom veku. 
 
2. Hrá sa na platný registračný preukaz, zároveň sú hráči povinní nosiť so sebou na 
stretnutia aj preukaz poistenca, (OP). 
 
3. Pred kaţdým stretnutím mládeţe (ţiakov, dorastu) sa nariaďuje vykonať 
konfrontácia hráčov podľa SP (za konfrontáciu zodpovedá vedúci muţstva a 
rozhodca). 
 
4. Platia všeobecne platné pravidlá futbalu, s niekoľkými zmenami, ktoré súvisia so 
zvláštnymi podmienkami v "minifutbale" 
Hracia plocha: vzor viď náčrt - pre jednoduchú úpravu hracej plochy na malý futbal, 
hracia plocha je upravená polovica normálneho ihriska, kde postranné čiary, sú 
stredová čiara a predĺţená čiara pokutového územia 
m (u menších HP 3x2m), bránky sú o rozmeroch 5x2m. 
 
5.Druţstvo tvorí 5 hráčov v poli + brankár a min 1 náhradník (7 hráčov). 
Medzi týmito hráčmi môţe prichádzať kedykoľvek k striedaniu. 
Spätný návrat do hry je povolený. Minimálny počet hráčov druţstva na hracej ploche 
je 1 brankár a 4 hráči.  
 
6. Po vylúčení hráča hrá druţstvo 4 min. oslabené, po tomto čase môţe druţstvo na 
pokyn rozhodcu doplniť počet hráčov.  
 
7. Hracia doba je ţiaci 2x30 min. + 10 min. prestávka. 
 
8. Pravidlo „hráč v postavení mimo hry“ neplatí. 
 
9. Brankár môţe chytať do rúk len v brankárovom území, po výkope na polovicu 
hracej plochy súpera sa spoluhráč nesmie dotknúť lopty ako prvý, ak sa aj lopty 
dotkne, tak súper zahráva NVK z polovice HP. 
 
10. Pri voľnom kope sú hráči súpera najmenej 5 m od miesta priestupku (lopty). 
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