
         OBLASTNÝ  FUTBALOVÝ  ZVÄZ   HUMENNÉ 
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                Email: sekretariat@obfzhumenne.sk,  www.obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809038 
           

  
      ŠTK ObFZ Humenné vyhlasuje následovné súťaže na súťažný ročník 2019/2020: 
 I. trieda  dospelí,  II. trieda dospelí, 
 I. trieda   dorast U 19,   I. trieda žiaci U 15,  „vo veľkom futbale“ 
II. trieda žiaci U 15  „ v malom futbale“, 
 I. trieda  ml. žiaci U 13, Prípravka U11 „ v malom futbale“ – turnajovým spôsobom. 
 
Začiatok súťažného ročníka 2019/2020 pre: 
 I.  trieda dospelých:  jesenná časť - 04.8.2019,  jarná časť - 22.03.2020  
II.  trieda dospelých:   jesenná časť - 11.8.2019 (8 účastníkov) , 4.8.2019 (10 účastníkov)   
 
Začiatok súťažného ročníka v mládežníckych súťažiach, ŠTK určí podľa počtu 
prihlásených účastníkov  
 
Podmienky štartu v jednotlivých súťažiach pre súťažný ročník 2019/2020: 
I. trieda dospelí:  
 
Povinné jedno mládežnícke  družstvo I. trieda dorast U 19, I. trieda žiaci U 15,  
v dlhodobej súťaží,  pri nesplnení podmienok poplatok 700,00  € 
 
Klub v I. triede dospelí, ktorý bude mať družstvo mládeže: II. trieda žiaci U15 
– uhradí poplatok- 200 € 
Klub v I. triede dospelí, ktorý bude mať družstvo mládeže: I. trieda mladší žiaci U13, 
alebo prípravka U11 – uhradí poplatok - 300 € 
Klub v I .triede dospelí, ktorý bude mať družstvo mládeže: I. trieda mladší žiaci U13, 
alebo prípravka U11 a II. trieda starší žiaci U - 15 – uhradí poplatok - 100 € 
Klub v I. triede dospelí ktorý bude mať družstvo mládeže: I. trieda mladší žiaci U13 
a prípravka U11  – uhradí poplatok - 100 € 
 
Od súťažného ročníka 2019/2020 spoločné družstvo v podmienkach štartu 
platí len pre jeden futbalový klub 
 
II. trieda dospelí:  
 
Povinné družstvo  v ktorejkoľvek mládežníckej kategórii dorast,  žiaci, prípravka U11 
V prípade neprihlásenia mládežníckeho družstva poplatok 180,00 € 
 
Klub v II. triede dospelí ktorý bude mať 1 družstvo mládeže: I. trieda dorast U19, I. trieda žiaci 
U15,  
II. trieda žiaci U15 - uhradí  50% štartovného poplatku (60 €) 
Klub v II. triede dospelí ktorý bude mať 1 družstvo mládeže: I. trieda mladší žiaci U13, 
prípravka U11 
 - uhradí  75% štartovného poplatku (90 €) 
 
Od súťažného ročníka 2019/2020 spoločné družstvo v podmienkach štartu  
platí len pre jeden futbalový klub 
 
- Vybavenosť futbalového  štadióna v zmysle RS ObFZ Humenné 
 
 

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK V ISSF JE   23.6.2019 
 



 
 
 

                         Štartovné  na súťažný ročník 2019/2020 : 
 

           I.trieda dospelí. - 150,00 €,     I I. trieda dospelí  - 120,00 €, 
 
 
1. Aktív ŠTK ObFZ na vyžrebovanie nového súťažného ročníka sa uskutoční  
v mesiaci júl termín bude oznámený v úradnej správe.  
 
2. Ak chcete hrať konkrétne stretnutie doma z dôvodu obecných slávnosti, alebo 
odpustovej slávnosti a podobne,  v prihláške v poznámke je potrebné uviesť  dátum 
podujatia a požadované žrebovacie čísla. Samozrejme, že zmena žrebovacieho čísla 
bude možná na základe vzájomnej dohody klubov  predložená podaním v systéme 
ISSF na komisiu ŠTK.  
 
3. Prihlášky do súťaží je klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať od 10.6.2019 
do 23.6.2019 vrátane vypadajúcich z VsFZ. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané 
len formou elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára 
jednotlivé družstvá na SR 2019/2020 a následne v systéme ISSF - elektronická 
podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická 
prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. 
Jednotlivé družstvá aj v súťažiach mládeže sú povinné zaregistrovať aj štadión ktorý 
je v prihláške do súťaže povinná položka.  
 
4. V prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF ŠTK žiada o vykonanie aktualizácie 
údajov – kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov, mailových adries 
a adries klubov tak, aby tieto mohli byť aktualizované do Rozpisu súťaží pre nový 
súťažný ročník. 
 
 5. V zmysle RS v SR 2019/2020 pre FK sa stanovuje štartovné, ktoré je splatné 
po vystavení zbernej faktúry. Po odhlásení družstva po uzavretí súťaží komisiou ŠTK  
sa štartovné nevracia. Pre uhradenie štartovného bude vystavená zberná faktúra  
v mesiaci jún 2019, ktorú bude FK povinný uhradiť do doby splatnosti. Neuhradením 
štartovného v zbernej faktúre v dobe splatnosti nebude družstvo dospelých zaradené 
do súťaží ObFZ.  
 
6. V systéme ISSF pre súťažný ročník  2019/2020 sú vytvorené jednotlivé názvy 
a stupne súťaží, do ktorých prihlasujete svoje družstvá. Predvolené názvy  
sú uvedené v jednotlivých vekových úrovniach súťaží a jednotlivých súťažiach 
 
 
 

 
 

Peter JENČURA,                   Ing. Pavol Dzido,      Mgr. Ladislav Mochnacký, 
  predseda ObFZ        predseda ŠTK ObFZ                sekretár ObFZ 

 
 
 
 
 
 
 


