
ÚS KR č. 4, zo dňa 09.08.2017 
 

- KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia: 

 

 Gregora od 26.08.  do  27.08.2017  a od 02.09. do 03.09.2017 

 Tarko  19.08.2017 

 Gregor  19.08.2017 

 Frajka  od 09.08. do 03.09.2017, 10.09.2017 

 Prešinský 13.08.2017 

 Fábry E. od 19.08. do 20.08.2017 

 Gajan  od 01.09. do 03.09.2017   

 Gajanová od 01.09. do 03.09.2017    

 

- KR oznamuje, že R činnosť sa rozhodol ukončiť R Hrnek, KR mu ďakuje za doterajšiu  

  činnosť. 

 

- Vetácie rozhodcov: 

    FO Sľažany vetuje R Kunkela. 

    FO Machulince vetuje R Božik, Londák, Pacher. 

    FO Veľčice vetuje R Kunkela, Škulu. 

 

- Dňa 09.08.2017 náhradný termín fyzických previerok absolvovali: 

 Vajzer, Hirka, Mikle-Barát, Hrúziková, Rajnoha, Hudec, Kopec, Gajdoš 

 

- KR oznamuje R a DZ, že členské poplatky im budú hromadne uhradené a následne 

stiahnuté z odmeny za mesiac  august.  
 

 

- KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 09.08.2017 o 16.20 h R-nováčikov Bogar st., Bogár ml., 

 Žilka, Dušička, Herc.  

 

- KR oznamuje R a DZ, aby v prípade potreby kontaktovali členov KR určených pre  

  jednotlivé súťaže: 

 

   VI. liga, VII. liga – skupina A  – M. Hložka, t. č. 0903 287 014 

   VII. liga – skupina B a C, – J. Hybský, t. č. 0914 113 572 

   Mládežnícke súťaže – dorast a žiaci – L. Kováč, t. č. 0911 381 079 

V prípade, že sa neviete spojiť s členom určeným pre jednotlivú súťaž, je potrebné 

kontaktovať predsedkyňu KR na t. č. 0903 712 065 . 

 

- KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím  kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne 

sa informovali o mieste a termíne stretnutia.  

 

- KR upozorňuje R, že v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 končí platnosť 

niektorých RP hráčov. Z toho dôvodu Vás žiada, aby ste zodpovedne kontrolovali ich 

platnosť pred stretnutím. 

 

- R je povinný pred MS vykonať kontrolu registračných preukazov hráčov a zostáv družstiev  

   uvedených v Zápise o stretnutí nasledovne:  

 



 Ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR1 kontroluje RP a podľa 

 Zápisu zostavu domáceho družstva (vrátane čísiel dresov), AR2 kontroluje RP a 

 zostavu hosťujúceho družstva (vrátane čísiel dresov).  

 

 Ak je na stretnutí len jeden asistent rozhodcu, tento asistent vykoná kontrolu u oboch 

 družstiev. Rozhodca zodpovedá za kontrolu RP a za zostavy podľa Zápisu iba v  

 prípade, že je na stretnutie delegovaný sám.  

 

 

- Hráč, ktorý dovŕšil 18 rokov štartuje v kategórii dospelých na platný RP, nepotrebuje k 

štartu už žiadne doklady k ostaršeniu. 

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 16.08.2017 o 16.00 h. 

 

 

       PaedDr. Alena Jančoková Žáčiková 

              predsedkyňa KR ObFZ Nitra 

 

 


