
 

ÚS KR č. 19, zo dňa 26.01.2019 
- KR oznamuje: 

 Dňa 23.02.2019 od 9.00 hod. sa uskutoční školenie nových rozhodcov v priestoroch 

ObFZ,  Chrenovská ul. 16, Nitra.   

    Vyuţite aj Vy svoje nadšenie a záujem o futbal  a staňte sa futbalovými rozhodcami. 

    Hľadáme: 

      · nadšených mladých ľudí, muţov aj ţeny 

      · ľudí, ktorí majú záujem o futbal a pohyb na ihrisku 

      · ľudí, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať vo všetkých oblastiach súvisiacich  

          s futbalom  

     Viac informácii Vám poskytne predsedkyňa KR ObFZ  

      PaedDr. Alena  Jančoková Žáčiková, na tel. č. 0903 712 065  

  

 FO, ktoré nemajú kvalifikovaného rozhodcu k 26.01.2019: 
                                                               

            VI. liga:           

                             Betonáris Šaľa, H. Ohaj, Kolíňany, Výčapy-Opatovce, Rišňovce 

            VII. liga - A skupina: 

                              Cabaj-Čápor, Štefanovičová, Dolné Lefantovce  

           VII. liga - B skupina: 

                              Dyčka, Vinodol, Jelenec, Kolíňany B, Paňa 

            VII. liga - C skupina: 

                              Obyce, Topoľčianky, Choča, Martin nad Ţitavou, Machulince,  

 VII. liga - D - SA - GA skupina: 

        Trnovec nad Váhom, Betonaris B, Kráľová nad Váhom, Selice,  

         

            Dorasty:  

                              Horná Kráľova, Neded, Tešedíkovo, Veľké Záluţie, Vlčany,  

 

 Zimný doškoľovací seminár rozhodcov a delegátov  
   ObFZ Nitra sa uskutoční dňa 02.03.2019 v Nitre na ZŠ sv. Marka,  

    Petzwalova 1, (vedľa Gymnázia Golianova ). 

 Začiatok prezentácie seminára je od 8.30 hod. 

 Poplatok za seminár je 17 € (v cene je zahrnuté: raňajky, obed,  

 lektor, rozpis súťaţe na roč. 2019/2020), kaţdý R si so sebou  

 prinesie písacie potreby. 

 Termín seminára je určený vopred, aby si kaţdý R a DZ usporiadal  

 povinnosti tak, ţe sa na zimnom seminári zúčastní.  

 KR ţiada všetkých rozhodcov, delegátov o zodpovednú teoretickú prípravu  

 (Pravidlá futbalu, Súťaţný poriadok, Rozpis súťaţe), nakoľko súčasťou seminára bude 

 aj písomný test. 

 Rozhodcovia, ktorí sa z váţnych dôvodov nebudú môcť seminára zúčastniť , je 

 potrebné, aby sa vopred ospravedlnili najneskôr do  20.02.2019 na adresu: ObFZ 

 Nitra, KR, Chrenovská ul. 16, 949 10 Nitra 10 alebo na mail:  

 alenazacikova@gmail.com .  

 Poplatok za náhradný seminár bude 25 €. 

 

 Rozhodcovskú činnosť sa rozhodol ukončiť R Hirka, ktorý bude pokračovať ako DZ. 
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