
ÚS KR č. 14, zo dňa 10.10.2018 

 
- KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia: 

  Kollárik M.  14.10.2018 

  Zeleňák  od 25.10.  do 28.10.2018 

  Mikle   od 27.10. 2018 do konca jesennej časti. 

  Gajdoš   od 20.10. do 21.10. 2018 

  Tarko   21.10.2018 

  Baláž   od 13.10. do 14.10.2018 

  Vajzer   14.10.2018  

 

- KR oznamuje: 

 Správcovia súťaží v ISSF  sú: 

  VI. liga, VII. liga, sk. A : Jakub Hybský, t. č. 0914 113 572  

  VII. liga, sk. B, C:   Jaroslav Kotrec, t. č. 0911 110 028 

  Dorasty a žiaci:  Ladislav Kováč, t. č. 0911 381 079 

 Riešila pohovor s R Zaťkom, bez ďalších opatrení.  

 FO, že žiadosti na KR je potrebné posielať vždy do zasadnutie KR, t. j. 

 do stredy do 16.00 h.  

 Žiadostiam doručeným po tomto termíne nebude vyhovené!  

 

 

- KR upozorňuje: 

  všetkých R, DZ že ako náhle je podaná námietka k zápasu, delegované osoby 

(R, AR1, AR2, DZ) sú povinné sa vyjadriť ku námietke prostredníctvom 

ISSF systému. 

 KR dôrazne upozorňuje všetkých R na včasné ospravedlnenie,  a to najneskôr 

14 dní pred majstrovským stretnutím.  

    Rozhodca je ospravedlnenie povinný oznámiť výlučne na mailovú adresu:  

   alenazacikova@gmail.com , markus.sinka@gmail.com ,    

  majkobozko@gmail.com  . 

 V prípade, že daná lehota nebude dodržaná, R bude disciplinárne potrestaný.  

 Na základe vyššie uvedeného KR PD na 1 MZ R Baláž a Vajzer za neskoré  

       ospravedlnenie. 

 

- KR berie na vedomie: 

 Vetáciu FO Selice na  R Hirku a zároveň sťažnosť na menovaného R. 

Nakoľko nebol na stretnutí DZ a tiež zhotovovaný videozáznam KR 

nemôže zaujať relevantné stanovisko ku Vašej sťažnosti.  

 Žiadosť od FO Nevidzany a FO Neverice - žiadosti vyhovie.  

mailto:alenazacikova@gmail.com


 Pochvalu od FO Lovce na R Vajzera, AR Malého v MZ VII. liga - sk.C - 

ObFZ NR - Dospelí, 10. kolo, Lovce - Obyce. 

 

- Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 17.10.2018.  

  

                                          PaedDr. Alena Jančoková Žáčiková 

                                                  predsedkyňa KR ObFZ Nitra 


