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ÚS ŠTK č.1 – zo dňa 11.07. 2019 

 

 

 

ŠTK  zaraďuje družstvá do súťaží, tak ako sú uvedené na Futbalnete aj s pridelenými 

žrebovacími číslami.  

Zmena žrebovacích čísel je možná len na základe vzájomnej a potvrdenej zmeny súperom v systéme 

ISSF do 15 .7.2019 (pondelok). 

ŠTK  žiada kluby, aby jej oznámili výnimky hracích dní a časov súťažných stretnutí cez 

podateľňu ISSF do 17.07.2019  Tieto podania budú riešené bez poplatku. Po tomto 

termíne bude ŠTK  účtovať poplatok podľa RS . ŠTK eviduje zmeny podané v prihláške 

do súťaže. 

Začiatky súťaží: 

Kategória dospelých všetky skupiny: 4.8.2019 

Kategória dorast obe skupiny: 18.8.2019 

Žiaci U15 : 24.8.2019 

ŠTK ZsFZ upozorňuje kluby na nový súťažný poriadok, ktorý bol schválený 18. júna 

2019.  

ŠTK upozorňuje FK na zmenu účasti hráčov vo vyššej vekovej kategórii (SP čl. 46/1) 

 

Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii  

a) žiakov, ak je prípravkár vo vekovej úrovni U11,  

b) dorastu, ak je žiak vo vekovej úrovni U15,  

c) mužov, ak je dorastenec vo vekovej úrovni U17,  

Do vekovej úrovni  U11 patria hráči narodení 1.1.2009 – 31.12.2009 

Do vekovej úrovni U15 patria hráči narodení 1.1.2005 – 31.12.2005 

Do vekovej úrovne U17 patria hráči narodení 1.1.2003 – 31.12.2003. 

Spoločné družstvo v kategórii mládeže môže klub uzatvoriť s iným klubom okrem vekovej 

kategórii prípravka. Túto dohodu sú kluby povinné predložiť najneskôr 15 dní pred 

začiatkom súťaže na schválenie riadiacemu orgánu. 

http://obfz-nitra.futbalnet.sk/
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V regionálnej súťaži a oblastnej súťaži môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaží 

dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie žiakov alebo dorastu za oba kluby 

v danej vekovej kategórii. Platnosť dohody skončí vždy skončením súťažného ročníka. 

Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte 

hráča pre jedno svoje družstvo. 

V súťažiach vekových kategórií prípravka a žiaci je oprávnená hrať hráčka, ktorá je najviac 

o dve vekové úrovne staršia, ako je veková úroveň súťaže, v ktorej hrá za prípravku alebo 

žiakov, hráčka môže takto hrať najviac do svojej vekovej úrovne U15. 

V majstrovských súťažiach môžu v jednom stretnutí štartovať za jedno družstvo klubu 

maximálne štyria hráči s iným občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky. 

ŠTK pozýva zástupcov účastníkov prípraviek U11 a U9 na pracovné stretnutie, kde sa 

bude riešiť hrací model súťaží. Stretnutie sa uskutoční 16.7.2019 (utorok) o 18.00 h v 

priestoroch ZŠ sv. Marka v Nitre na Petzwalovej ulici č. 1.  

ŠTK ZsFZ schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28 medzi ŠK 

Rumanová a ŠK Veľké Zálužie kategória U13. Zodpovedným klubom je a za spoločné 

družstvo voči tretím osobám vystupuje ŠK Rumanová. 

 

Výnimky z hracích dní a hracích časov 

VI. liga 

H. Ohaj – nedeľa 10.30 h 

Mojmírovce – nedeľa 10.30 h 

 

VII. liga skupina A 

Štefanovičová – nedeľa 10.30 h 

 

VII. liga skupina B 

Dyčka – nedeľa 10.30 h 

Paňa – nedeľa 10.30 h 

http://obfz-nitra.futbalnet.sk/
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VII. liga skupina C 

Obyce – sobota ÚHČ 

Topoľčianky – sobota ÚHČ 

Velčice – sobota ÚHČ 

Martin n/Ž. – nedeľa 10.30 h 

 

DORAST 

VI. liga skupina A 

Obyce – nedeľa 3 h pred ÚHČ dospelých 

H. Ohaj – sobota 10.30 h 

Čifáre – sobota ÚHČ dospelý 

V. Zálužie – sobota ÚHČ dospelý 

Rišňovce – sobota ÚHČ dospelý 

Nové Sady – sobota ÚHČ dorast 

 

VI. liga skupina B 

Trnovec n/V. – sobota ÚHČ dospelý 

Kráľová n/V. – sobota 10.30 h. 

Neded – sobota ÚHČ dospelý 

H. Kráľová - nedeľa, 3 h. pred ÚHČ dospelý 

 

ŽIACI 

http://obfz-nitra.futbalnet.sk/


Úradná správa ŠTK č. 1 zo dňa 11. júla 2019                               

  

 

4 
 

 

 

U15 

IV. liga skupina A 

Selice – sobota 10.30 h. 

 

 

ŠTK upozorňuje kluby, že predkolo pohára sa uskutoční 21.7.2019 a 1. kolo 28.7.2019 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK  sa uskutoční  18. 7. 2019. 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87. 

 

Tibor Révay, predseda ŠTK ObFZ 

http://obfz-nitra.futbalnet.sk/

