


Oblastný futbalový zväz Kysúc so sídlom v Èadci

ROZPIS
Oblastných futbalových sú�aží 

2013/2014

Príruèka a norma Rozpis ObFZ Kysúc 2013/2014 je urèená a bude nápomocná všetkým, ktorí sa chcú 
zorientova� a majú záujem spozna� spôsob organizácie, riadenia a systém futbalových sú�aží 

na Kysuciach, chcú pozna� program a súperov všetkých družstiev a fandia futbalu v našom regióne.

Urèené najmä: 

futbalovým klubom v pôsobnosti ObFZ Kysúc
rozhodcom ObFZ Kysúc
èlenom Rady a Výkonného výboru ObFZ Kysúc
èlenom odborných komisií
médiám

www.obfzkysuc.sk
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Oblastný futbalový zväz Kysúc

Ulica športovcov 2525, 02201 Èadca
tel/fax.: 041/4332109
sekretár: Lenka Rumanová 0908934081
èíslo úètu: 0051995052/0900 – štartovné
èíslo úètu: 005030547042/0900 – zálohové platby za èinnos� R
mail: sekretariat@obfzkysuc.sk 
web stránka : www.obfzkysuc.sk

Stredoslovenský futbalový zväz

Partizánska cesta 93
P.O.BOX 157
97584 Banská Bystrica
Sekretariát SsFZ :
sekretár:  Mgr. Ladislav Matejka 048/4148913, 0915827656, fax 048/4142263
pokladòa a reg.: Mária Jánošová 048/4148913
èíslo úètu: 0050192944/0900 – SLSP
mail.: futbal@ssfz.sk, matrika@ssfz.sk, sutaze@ssfz.sk 
web.: www.ssfz.sk

Slovenský futbalový zväz 

Trnavská 100/II, 821 01  Bratislava

Generálny sekretár, asistentka prezidenta a generál. sekretára, recepcia tel. 02/48 20 60 00
Marketing a PR         kl. 003, 004 Technický úsek kl. 007, 008, 009
Reprezentácia SR     kl. 005, 006 Org. a medzinárodný úsek kl. 010, 011
Logistika a služby      kl. 014, 018 Rozhodcovský úsek kl. 015
Administratívny úsek kl. 017, 021, 022 IT oddelenie kl. 019
Licenèný systém       kl. 020 Právne oddelenie kl. 018
Ekonomické odd.      kl. 023, 024                  

Adresár futbalových zväzov
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Fax - Sekretariát – 099, Licenèný systém – 091, Uètáreò – 092, Mzdy a personalistika – 093, 
Rozvoj futbalu – 094, Organizaèný a medzinárodný úsek – 095, Administratívny úsek – 096, 
Rozhodcovský úsek – 097,  Matrika a transfery – 098

èíslo úètu: 5017019990/0900
e-mail:office@futbalsfz.sk, zvolené meno.priezvisko@futbalsfz.sk
web stránka:www.futbalsfz.sk
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Adresy družobných zväzov

Èeskomoravský fotbalový svaz, Okesní fotbalový svaz 
8. pešího pluku 81, 73801 Frýdek – Místek (ÈR)
Tel.: 00420/658/647263, fax: 00420/658/647262

BOZPN Skoczow (PL)
43-430 Skoczow, ul. Sportova 6 (PL)
tel.: 0048/33511463
sekretár: Zenon Wawrzyczek, ul. Zlota 1, 43-418 Pogwizdow
tel.: 0048/338568403

6



www.obfzkysuc.sk

7

Výkonný výbor ObFZ Kysúc

Predseda
PaedDr. Stanislav Špila

Podpredseda pre športovú èinnos�
Ing. Milan Škorník 

Podpredseda pre ekonomickú èinnos�
Ján Studený

Èlenovia

František Mrmus 
Jozef Èuboò
Ján Jantoš

Skalité 1255, 02314, 0907 360 541
stanislav.spila@gmail.com

Turzovka 131, 023 54, 0915 505 499,
0903 809 496, stavmarket@stonline.sk

Štefánikova štvr� 775, 024 01 KNM
0904 131 777, jamirknm@stonline.sk

Orgány zabezpeèenia spravodlivosti
Odvolacia komisia (OK)

Orgány Oblastného futbalového zväzu Kysúc

Ignác Cyprich Èierne 75, 023 13, 0903566943

Disciplinárna komisia (DK)
JUDr. Štefan Tomáš Osiková 18, 010 07 Žilina, 

0918 854 682, stefan.tomas@chello.sk

Orgány kontrolné

Revízna komisia
Miroslav Piják Sládkovièova 1206/46, KNM, 024 04, 

0905363583, jamirknm@stonline.sk

Volebá komisia
Mgr. Milan Èimbora Blažkov 584, Krásno nad Kysucou 023 02,

0905843166,0910514806,
milancimbora@centrum.sk
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Oblastný futbalový zväz (ObFZ) Kysúc so sídlom v Èadci riadi spoloèné oblastné sú�aže okresov 
Èadca a Kysucké Nové Mesto prostredníctvom svojich odborných komisií. Zaradenie družstiev 
do jednotlivých sú�aží je vo vyžrebovaní. Futbalové sú�aže sa riadia normami platnými v rámci 
SFZ, SsFZ a ObFZ, ktoré sú uverejnené na internetovej  s t ránke SFZ 
www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz Pravidlami futbalu, Sú�ažným poriadkom, 
Disciplinárnym poriadkom, Registraèným poriadkom, Prestupovým poriadkom a hospodárskymi 
smernicami a Rozpisom sú�aží zverejnenom na www.obfzkysuc.sk

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Oficiálnym športovým partnerom ObFZ Kysúc je QUICK SPORT

1. RIADENIE SÚ�AŽÍ

2. TERMÍNY

Zaèiatok sú�aží, hracie dni a zaèiatky stretnutí sú uvedené vo vyžrebovaní, platia celý sú�ažný 
roèník alebo až do odvolania.
V záujme regulárnosti ukonèenia sú�ažného roèníka si ŠTK vyhradzuje právo zruši� výnimky z 
hracích dní a hracích èasov v jednotlivých sú�ažiach (spravidla dvoch) posledných kôl.

a)

b)

Predsedovia odborných komisií ObFZ Kysúc

Športovo-technická komisia – úseky mládeže a dospelých (ŠTK)
Ing. Milan Škorník
Turzovka 131, 02354, 0903809496,0915505499 stavmarket@stonline.sk

Trénersko-metodická komisia (TMK)
Peter Padych
Hurbanova 2236, Èadca, 02201, 0903629494, sekretariat@obfzkysuc.sk

Komisia rozhodcov (KR)
Jozef Èuboò
Staškov 452, 023 53, 0917137493, 0904306104, cubonjozef@centrum.sk

Matrièná komisia (MK)
František Mrmus        
Povina 331, 023 33, 0903654809, staskovan@mskknm.sk

Hospodárska (HK)
Ján Jantoš
Zborov 561, 023 03, 0908567742, stakov@stonline.sk

Zdravotná
MUDr. Jozef Borák
Kysucký Lieskovec 141, 023 34, 0905200369, sminki@centrum.sk
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Zaèiatky MFZ dospelých sú stanovené pod¾a FN/SP èl. 63.
zaèiatok MFZ dospelých 26. kolo sa stanovuje na 17.30 hod.
Hracie èasy: dospelí 2 x 45 min., dorast 2 x 45 min., žiaci 2 x 35 min.,
Polèasová prestávka je 15 min. a v mládežníckych kategóriách musí by� dodržaná.
Schválené výnimky hracích dní a èasov sú uvedené vo vyžrebovaní pre celý sú�ažný roèník 
alebo až do odvolania. Pomocné hracie plochy (HP) sa môžu používa� do 30.4., ak riadiaci 
orgán neurèí inak.
Jednotlivé sú�ažné stretnutia sa hrajú na schválených HP, ktoré sú vo vyžrebovaní na prvom 
mieste. V prípade dohody medzi FK doruèenej riadiacemu orgánu v zmysle znenia FN/SP, je 
možné s jeho súhlasom odohra� stretnutie uvedené v tomto Rozpise i v obrátenom poradí.
V prípade zmeny miesta stretnutia z dôvodov uzatvorenia ihriska je klub povinný odohra� MFZ 
10 km od miesta svojho ihriska a vèas to oznámi� písomne ŠTK ako i súperom.
Kluby, ktoré nemajú vlastné HP, sú povinné do 25.7. pred príslušným zaèiatkom sú�ažného 
roèníka písomne oznámi� ŠTK a všetkým súperom, na ktorej HP bude hráva� MFZ.
ŠTK schva¾uje HP na základe predložených pasportov (doklad o spôsobilosti ihriska a areálu), 
ktoré sú súèas�ou prihlášky do sú�aže. V prípade potreby pred zaèiatkom jesennej, resp. 
jarnej, èasti príslušného sú�ažného roèníka uskutoèní ŠTK kontrolu spôsobilosti vybavenosti 
hracích plôch a štadiónov prihlásených klubov do sú�aží ObFZ Kysúc.
Okrem verejných dopravných prostriedkov železniènej a autobusovej dopravy, ktoré majú 
pravidelný cestovný poriadok, sa uznáva ako dopravný prostriedok aj vlastný dopravný 
prostriedok klubu alebo autobus objednaný u prepravcu. Pri neskorom príchode, resp. 
nedostavení sa na MFZ pre poruchu, platí èl. 69 SP.

3. HRACIE ÈASY, MIESTO STRETNUTIA

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Závereèné kolá vo všetkých kategóriách musia by� odohrané do  30. 06. 2014
Hrací deò je nede¾a.
ŠTK si vyhradzuje právo v prípade priaznivých poveternostných podmienok po skonèení 
jesennej èasti nariadi� predohra� zápasy jarnej èasti príslušného roèníka.
Trvalá zmena hracieho èasu alebo dòa stretnutia, ktorá nie je súèas�ou RS, je po schválení 
riadiacou komisiou platná do konca príslušnej èasti sú�ažného roèníka (jeseò alebo jar). 
Zároveò klub, ktorému bola takáto zmena schválená, upozorní doporuèenou listovou 
zásielkou na túto skutoènos� všetky kluby, ktorých sa táto zmena týka.
ŠTK si vyhradzuje právo urèi� aj iné termíny (hracie èasy) v záujme vyšších spoloèenských, 
športových alebo náboženských záujmov, resp. neda� súhlas aj na vèas podanú žiados�.
Ostatné upravujú ustanovenia Futbalových noriem (FN)/Sú�ažného poriadku (SP), èlánky 57 
a 58.
ŠTK si vyhradzuje právo nariadenia odohra� 14. jarné kolo po skonèení jesennej èasti.

c)
d)
e)

f)

g)

h)

g)

h)

i)

j)

4. SÚ�AŽ MLADŠÍCH ŽIAKOV – SÚ�AŽNÝ ROÈNÍK 2013/2014

Technické ustanovenia:
hrá sa na skrátenom ihrisku (pod¾a nákresu), postranné èiary a èiary pokutového územia sa 
vyznaèia kuželmi, poèet hráèov v hre je 9 (1 brankár + 8 hráèov v poli), minimálny poèet hráèov je 
6 (1+5), striedanie bez obmedzenia poètu striedajúcich hokejovým spôsobom, prièom však 
striedanie sa uskutoèòuje výluène v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu,hrací èas je 2 x 30 
min. s minimálne 15 min. prestávkou,rozmer bránok je 5 x 2 m, musia by� vybavené sie�ami, 
zabezpeèené proti prevráteniu (zapichovacie háèiky resp. plastové vrecia s pieskom),zápasy 
MŽ sa hrajú výluène s loptami è. 4, znaèka pokutového kopu sa vyznaèí vo vzdialenosti 8 m od 
bránkovej èary, rohový kop sa vykonáva z rohov skráteného ihriska,pravidlo o postavení mimo
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 hry neplatí, všetky ostatné pravidlá futbalu (vhadzovanie, malá domov, napomínanie, vylúèenie) 
platia, pri zahrávaní ŠS (s výnimkou rohového kopu) nemôže stá� hráè útoèiaceho družstve v 
bránkovom (šestnástkovom) oblúku pred súperovou bránkou,v I. lige MŽ môže v jednom hracom 
dni nastúpi� na stretnutie „B“ družstva maximálne 5 hrá-
èov, ktorí v ten deò nastúpili v stretnutí „A“ družstva toho istého klubu, vzdialenos� pri zahrávaní 
ŠS je minimálne 5 m od lopty,hráèi môžu odohra� zápas výluène v kopaèkách s lisovanou 
podrážkou, za ví�azstvo v zápase resp. remízu sa družstvu nepride¾ujú žiadne body, v dlhodobej 
sú�aži sa nevedie ani nezverejòuje tabu¾ka sú�aže. 

Nákres ihriska pre sú�až mladších žiakov (pri rozmeroch celého ihriska 105 x 68 m sú 
rozmery hracej plochy pre MŽ 72 x 54 m).

5. IHRISKÁ

Rozmery hracej plochy: minimálne 90 x 45 m, maximálne 105 x 68 m.
Minimálna vybavenos� ihrísk a štadióna:
vonkajšia súvislá ohrada športového areálu,
pevné zábradlie okolo HP vzdialené najmenej 1,5 m od postranných a bránových èiar,
èistá, samostatne uzamykate¾ná, osvetlená a vykurovaná miestnos� pre R a DZ prístupná 45. 
min. pred UHÈ. Vybavenos�: stôl, 4 stolièky, dve zástavky pre AR, signálna píš�alka pre HR, 
ŽK, ÈK a štyri pravidlám zodpovedajúce futbalové lopty,
èistá, samostatne uzamykate¾ná, osvetlená a vykurovaná miestnos� pre hos�ujúce družstvo 
s lavièkami, vešiakmi, prístupná 30. min. pred UhÈ,
sociálne zariadenie s teplou a studenou vodou, WC v areáli ihriska,
dve kryté lavièky pre striedajúcich hráèov a realizaèné tímy (domáci, hostia) na hlavnej 
i pomocnej ploche, dostatoène oddelené od divákov. V prípade, že o to požiada hos�ujúce 
družstvo, je usporiadajúci klub povinný na striedaèkách/lavièkách zabezpeèi� zvýšenie poètu 
miest na sedenie na 10 (prenosné lavièky, stolièky),
èíselné tabule na signalizáciu a striedania hráèov,
kompletne vybavená lekárnièka (viï príloha tohto rozpisu – Pohotovostný kufrík zdravotníka), 
nosidlá, - povinnos�ou klubov je aj pravidelná dezinfekcia miestnosti a sociálnych zariadení.

a)
b)
-
-
-

-

-
-

-
-
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6. HOSPODÁRSKE NÁLEŽITOSTI

Každý klub hrá majstrovské sú�aže na vlastné náklady.
V prípade, že je opakovaný MFZ z titulu vyššej moci - nespôsobila HP a iné, uhradí domáci 
klub hos�ujúcemu náklady na cestovné vo výške 50% za prepravu prostriedkami hromadnej 
dopravy.
Paušálne náhrady rozhodcov a delegátov zväzu pre MFZ upravuje smernica: Pokyny a 
nariadenia upravujúce bezhotovostný styk medzi delegovanými osobami na MFS a 
futbalovými klubmi viï. príloha è.1 .
Vstupné na MFZ si stanovuje a vstupenky zabezpeèuje usporiadajúci klub.
V prípade odhlásenia alebo vylúèenia družstva z vyžrebovanej, resp. rozohranej sú�aže, je 
klub povinný uhradi� ObFZ vzniknuté náklady pod¾a bodu 27/12 tohto Rozpisu.
Pre sú�ažný roèník 2013/2014 stanovujeme nenávratné štartovné, ktoré musí by� zaplatené 
pri podávaní prihlášky do sú�aží nasledovne:

a)
b)
 

c)

d)
e)

f)

- dospelí:
- dorast:
- žiaci:

I. trieda 133 Eur
17 Eur
17 Eur

100 EurII. trieda

Usporiadate¾ MFZ je povinný vyznaèi� technickú zónu, ktorou sa na futbalových ihriskách 
myslí vyznaèený vymedzený priestor okolo lavièiek pre pohyb realizaèných tímov v rámci 
pravidiel a usmernení HR a AR.
Riešenie žiadosti usporiadajúceho klubu o odloženie futbalového stretnutia z dôvodu 
nespôsobilého terénu prípadne nepriaznivého poèasia:
Rozhodca MFZ je povinný:
Pred stretnutím uvies� na zadnej strane krátky záznam o žiadosti usporiadajúceho klubu, ktorý 
podpíše hlavný usporiadate¾.
K uvedenej žiadosti sa vyjadrí ved. družstva hostí – súhlas resp. nesúhlas so žiados�ou 
usporiadajúceho klubu.
S koneènou platnos�ou o odohraní, resp. neodohraní, MFZ rozhodne rozhodca, prièom 
pri svojom rozhodnutí musí prihliada� na to, aby nepoškodil šport, prípadne hodnoty, ktoré by 
mohli by� znièené odohraním stretnutia. 

Ïalšie upravuje FN/SP 53 až 56.

c)

d)

1.)

2.)

3.)



TECHNICKÉ USTANOVENIA

Hrá sa pod¾a Pravidiel futbalu, Sú�ažného poriadku a tohto Rozpisu
ObFZ Kysúc bude svoje a pre kluby záväzné správy pravidelne zverejòova� na svojej oficiálnej 
web stránke: www.obfzkysuc.sk nasledovne: 
Delegaèný list vo štvrtok do 19.00 hod., 
Úradné správy (správy VV a riadiacich komisií ObFZ) v piatok do 12.00 hod., v mimo 
sú�ažnom období najneskôr v nede¾u,
dôležité operatívne správy môžu by� zverejnené aj v iných dòoch a sú pre kluby, rozhodcov a 
ostatných úèastníkov sú�aží záväzné.
ObFZ Kysúc bude zápisy z rokovaní Výkonného výboru a odborných komisií pravidelne 
zverejòova� ako Úradné správy ObFZ Kysúc na stránke www.obfzkysuc.sk.
Úradné správy a iné pokyny sú pre funkcionárov a èinovníkov klubov, rozhodcov, a ostatných 
úèastníkov sú�aží oficiálne a záväzné, ich nesplnenie alebo neskoré splnenie bude 
disciplinárne postihované pod¾a bodu 27/15 tohto Rozpisu.

7. PREDPIS, SYSTÉM MAJSTROVSKÝCH SÚ�AŽÍ

a)
b)

-
-

-

c)

d)

www.obfzkysuc.sk
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V prípade organizovania turnaja má organizátor takéhoto podujatia povinnos� o òom 
informova� ObFZ, predloži� propozície ŠTK a mená požadovaných R na schválenie KR. 
Nesplnenie tohto nariadenia bude považované za porušenie FN/SP a bude postihované v 
zmysle FN/DP. 
Ïalšie upravujú FN/SP èl. 7-12.
Sú�aže  dospelých, dorastu a žiakov sa hrajú systémom každý s každým dvojkolovo (jeseò – 
jar) pod¾a platného SP.
Ïalšie upravujú FN/SP èlánky 22 a 23.
Zasadnutia odborných komisií poèas sú�ažného roèníka sa konajú spravidla vo stredu od 
14.00 v priestoroch  ObFZ Kysúc v Èadci.

e)

f )

g)

Klub podá v stanovenom termíne prihlášku do sú�aže na predpísanom tlaèive Registraèný 
formulár – Prihláška do sú�aže súèas�ou prihlášky je i potvrdenie o zaplatení nenávratného 
štartovného pod¾a èl. 6 bod f.
Nepodanie prihlášky v stanovenom termíne do konania aktívu ŠTK sa odstupuje na 
doriešenie DK.
Funkcionári klubov majú povinnos� zúèastni� sa aktívu ŠTK.
Podmienkou zaradenia družstva dospelých do sú�aže je splnená povinnos� klubu ma� 
zaradené v riadených sú�ažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub 
nemôže zostavi� mládežnícke družstvo z objektívnych príèin, musí poda� písomnú žiados� s 
uvedením dôvodu o udelenie výnimky na riadiaci orgán sú�aže (ŠTK).
Ma� všetkých hráèov štartujúcich v sú�ažiach ObFZ Kysúc registrovaných pod¾a 
Registraèného poriadku SFZ.
Podlžnosti voèi ObFZ a nárokované medzioddielové poh¾adávky musia by� vysporiadané do 
konania aktívu  pred zaèiatkom nového sú�ažného roèníka, resp. do termínu, ktorý urèí HK 
alebo DK. Pri nedodržaní uvedeného termínu rozhodne riadiaci orgán o ïalších sankciách, až 
do zastavenia èinnosti mužstva.
Preventívne lekárske prehliadky hráèov sa vykonávajú raz roène, za ich vykonanie je 
zodpovedný klub. Dokladom o prehliadke je potvrdený zoznam hráèov príslušným 
lekáromalebo individuálne lekárske potvrdenie.
- žiaci: pediater, dorastový a praktický lekár, dorast: dorastový a praktický lekár, dospelí: 
praktický alebo telovýchovný lekár. Pozri. FN/SP. 
Kluby hrajúce v sú�ažiach ObFZ Kysúc majú povinnos� ma�: QUICK SPORT I. trieda 
dospelých – dvoch aktívnych rozhodcov, QUICK SPORT II. trieda dospelých – jedného  
rozhodcu. V prípade, že túto povinnos� nesplnia, uhradia finanèný poplatok 50 eur za jedného 
rozhodcu. Ak nebude tento poplatok uhradený v stanovenom termíne, bude porušenie 
ustanovení tohto Rozpisu rieši� DK ObFZ.

8. PODMIENKY ZARADENIE FK DO SÚ�AŽE

a)

b)

c)
d)

e)

f )

g)

h)
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Riadi� sa všetkými ustanoveniami doteraz uvedených v FN/SP,  Rozpisom sú�aže, ako aj 
ïalšími smernicami a pokynmi ObFZ. Ïalšie povinnosti pri usporiadaní MFZ:

9. POVINNOSTI USPORIADATE¼A MFZ

a)

prítomnos� zdravotníka preškoleného na poskytnutie prvej pomoci,
v priebehu MFZ je zakázané púš�a� reprodukovanú hudbu,
umožni� hos�ujúcemu klubu natoèi� videozáznam z MFZ,
poèas MFZ zabezpeèi� zberaèov lôpt.
Vymedzi� miesta v areáli ihriska na zaparkovanie motorových vozidiel R, AR, funkcionárov 
ObFZ, vopred nahlásených funkcionárov hostí a zabezpeèi� ich ochranu. Svojim podpisom v 
zápise o stretnutí usporiadate¾ potvrdí  prevzatie zodpovednosti za vozidlá. Za prípadné 
poškodenie zodpovedá usporiadate¾ MFZ v zmysle FN/SP, èlánok 44, odsek 1, písmeno I.
Poèas konania MFZ všetkých kategórií je na štadióne zakázané podávanie nápojov v 
sklenených pohároch alebo f¾ašiach pod disciplinárnymi následkami.
Poèas prestávky MFZ musí domáci klub poda� hos�ujúcemu družstvu a rozhodcom primerané 
nealkoholické obèerstvenie.
Vo¾ný vstup na MFZ majú: R a funkcionári, ktorí sa preukážu platným služobným preukazom 
vydaným príslušným futbalovým orgánom, oficiálna výprava hostí max. 23 osôb, akreditovaní 
zástupcovia médií, osoby telesne postihnuté s preukazom ZTPO, ZTP/P, �ZP a úèastníci 
predzápasu v poète 23 osôb.
Usporiadatelia MFZ:
minimálny poèet: dospelí - 6, dorast - 3, žiaci - 2,
usporiadate¾ská služba sa skladá z osôb starších ako 18 rokov,
usporiadatelia musia by� oznaèení reflexnou vestou a pred každým MFZ poverený 
usporiadate¾ stretnutia uvedie ich zoznam na tlaèive Zápis o stretnutí.
Klub má povinnos� urobi� všetky opatrenia na zabezpeèenie bezpeènosti hráèov, 
delegovaných R a iných oficiálnych na driadených orgánov nielen v priestore futbalového 
areálu, ale pod¾a potreby ich bezpeènos� zabezpeèí až k dopravnému prostriedku, ktorým 
odchádzajú.
Usporiadajúci FK je pri sú�ažnom stretnutí povinný zabezpeèi� v kabíne rozhodcov vhodnú 
výpoètovú techniku s pripojením na internet pre prípravu elektronického zápisu o stretnutí v 
ISSF.
45 min. pred UHÈ sú družstvá povinné ma� v ISSF riadne vyplnené nominácie hráèov a 
realizaèných tímov v Zápise o stretnutí. V prípade akýchko¾vek problémov znemožòujúcich 
vyplni� elektronický Zápis o stretnutí, sa vyplní papierový Zápis o stretnutí, do ktorého R 
uvedie odôvodnenie.
Zápis o stretnutí pred každým MFZ je povinný vypísa� usporiadajúci klub v štyroch 
vyhotoveniach na PC, prípadne písacím strojom, a predloži� ho rozhodcom a vedúcim 
družstiev najneskôr 20 minút pred ÚHÈ spolu s RP nastupujúcich hráèov a ich náhradníkov. 
Èísla hráèov v zápise o stretnutí budú uvedené v èíselnom chronologickom poradí (napr. 
1,3,8,15,18...). Desa� minút pred zaèiatkom MFZ sa dostavia kapitáni a vedúci oboch 
družstiev do kabíny rozhodcov.
V prípade nedostavenie sa delegovaného R na MFZ, družstvá postupujú pod¾a FN/SP, èlánok 
73, a usporiadajúci klub zabezpeèí odoslanie vyplneného zápisu zo stretnutia do 48 hodín na 
ObFZ.
Vo všetkých MFZ zabezpeèi� prítomnos� zdravotníka, jeho meno uvies� do zápisu o stretnutí, 
èo zdravotník potvrdí svojim podpisom. Ïalšie upravujú FN/SP èlánky 43-51, povinnosti 
hos�ujúceho družstva upravujú FN/SP, èlánok 52.
Usporiadajúci klub má povinnos� z každého MFZ I. triedy dospelých vyhotovi� videozáznam 
pod¾a Smernice a nariadení ObFZ Kysúc zverejnených na oficiálnej stránke 
www.obfzkysuc.sk a archivova� všetky záznamy do 15 dní po MFZ.

-
-
-
-
b)

c)

d)

e)

f)
-
-
-

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)
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Hráèi všetkých družstiev sa musia pred každým stretnutím preukáza� rozhodcovi platným 
registraèným preukazom (RP). Rozhodca je povinný povoli� štart hráèovi, ktorý z dôvodu 
nedodania RP z výroby alebo z dôvodu straty nemá RP, jeho totožnos� je však overite¾ná v 
ISSF (priamo alebo predložením vytlaèeného detailu hráèa). Zároveò však musí by� 
požiadané o vydanie RP daného hráèa prostredníctvom elektronickej podate¾ne v ISSF. R je 
túto skutoènos� spolu s odôvodnením povinný uvies� v Zápise o stretnutí. V prípade straty 
alebo odcudzenia RP je povinnos�ou požiada� o vydanie nového RP do najbližšieho 
sú�ažného stretnutia, v ktorom bude hráè štartova�.  Zároveò sú povinní nosi� so sebou na 
stretnutia preukaz poistenca.
Vekové kategórie pre sú�ažný roèník 2013/2014 pod¾a FN/SP èlánkov 28/1 a 112:
v sú�aži dospelých štartujú hráèi, ktorí tvoria kategóriu dospelých, narodení pred 31.12. 1994 
(vrátane) a po dovàšení 18 roku veku, ïalej hráèi dorastu, ktorí spåòajú podmienky štartu pod¾a 
èl. 113 SP.
v kategórii dorast narodení od 1.1. 1995 do 31.12. 1998
v kategórii žiaci narodení od 1.1. 1999 do 31.12. 2002

a)

b)
-

-
-

Štart hráèa z vyššej vekovej kategórie za nižšiu je považovaný za neoprávnený štart hráèa, 
klub, hráè a zodpovední funkcionár sú postihnutí pod¾a FN/SP.
Hráèi štartujú vo svojej alebo vyššej vekovej kategórii. Po dovàšení stanoveného veku 
prechádzajú do najbližšej vekovej kategórie vždy k 1. januáru kalendárneho roka, a to po 
dovàšení:
14 roku veku z kategórie žiakov do kategórie dorastu
18 roku veku z kategórie dorastu do kategórie dospelých
V prípade, že hráè dovàši 14 rok veku v období 1.1. - 31.12. kalendárneho roka, môže príslušný 
sú�ažný roèník dohra� v kategórii žiakov. Ak hráè dovàši 18. rok veku v období 1.1. - 31.12. 
kalendárneho roka, môže príslušný sú�ažný roèník dohra� v kategórii dorast.
Výnimky z uvedených kategórii sú povolené è. 113 SP, ktoré sa pre sú�aže ObFZ upravujú 
nasledovne:
hráè z kategórie prípravka môže štartova� za žiakov po dovàšení 9. rokov
hráè z kategórie žiakov môže štartova� za dorast po dovàšení 13. roku     
veku na žiacky preukaz
hráè z kategórie dorast môže štartova� za dospelých po dovàšení 16. roku veku.
Hráè môže nastúpi� v jednom hracom dni príslušného kola len v jednom sú�ažnom stretnutí.
Hráèi s povoleným striedavým štartom predložia spolu s registraèným preukazom povolenie 
štartu vo vyššej vekovej kategórii potvrdené príslušným telovýchovným lekárom pod¾a FN/SP 
èl. 113 na príslušnom tlaèive ObFZ Kysúc. Porušením zásad striedavého štartu hráèa bude 
štart takéhoto hráèa považovaný za neoprávnený (FN/SP èl. 100/i).
Hráèi na MFZ nastupujú v dresoch s dobre vidite¾nými èíslami na chrbte dresu, ktoré sa 
zhoduje s èíslom v zápise o stretnutí. Brankár musí ma� odlišnú farbu dresu od hráèov.
Na úrovni sú�aží ObFZ Kysúc má hos�ujúci klub výhodu vo¾by farby dresov.
Kapitán mužstva musí by� oznaèený 5 cm širokou páskou na ¾avom rukáve, odlišnej farby od 
dresu.
Chránièe holených kostí musia by� súèas�ou výstroja u každého hráèa. R sú povinní 
dodržiavanie tohto ustanovenia kontrolova� pred ale i poèas MFZ. R neumožní štart hráèovi, 
ktorý má pri sebe, resp. na tele, predmety ohrozujúce zdravie ostatných hráèov (prstene, 

11. ŠTART HRÁÈOV

a)

b)

-
-

c)

-
-

-
d)
f)

g)

h)
i)

j)

Domáci klub má povinnos� po odohraných stretnutiach nahlási� na ObFZ Kysúc najneskôr v 
pondelok do 12.00 výsledky a strelcov gólov mládežníckych zápasov, a to buï SMS správou 
na èíslo 0907814153 alebo mailom: sekretariat@obfzkysuc.sk

n)

10. VEKOVÉ KATEGÓRIE



 prívesky, náušnice a pod.).
Všetci štartujúci hráèi v MFZ sú povinní ma� so sebou kartièku poistenca.
Hráè, ktorý je PN, je povinný predloži� doklad svojmu klubu. Poèas trvania PN nesmie hráè 
nastúpi� v MFZ. Ak bude porušené toto ustanovenie, trestá sa hráè a v prípade 
preukázate¾ného porušenia tohto ustanovenia klubovými funkcionármi, aj klub. 
Družstvo môže strieda� len hráèov, korí boli v zápise o stretnutí už pres stretnutím uvedení ako 
náhradníci. Ich RP musia by� predložené spolu so zápisom o stretnutí. Porušenie tohto 
nariadenia sa trestá disciplinárne. 

k)
l)

m)
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12. KONFRONTÁCIA A NÁMIETKY

Konfrontácia hráèov v sú�ažiach ObFZ Kysúc je povinná vo všetkých kategóriách.
seniori a dorastenci sú povinní ma� na MFZ aj iný preukaz totožnosti (obèiansky, vodièský 
preukaz, pas, alebo iný hodnoverný osobný doklad s fotografiou,
žiaci sú povinní ma� na MFZ preukaz poistenca, ak nevlastní OP,
poèas konfrontácie mládežníckych družstiev musia by� prítomní aj vedúci oboch družstiev,
ak hráè odmietne vykonanie konfrontácie, R ho nepripustí k hre.
Námietky ku štartu hráèov v MFZ môžu poda� kapitáni družstiev najneskôr pred zaèiatkom 2. 
polèasu, pri striedaní hráèa ihneï po jeho príchode na hraciu plochu len v prípade, že nebola 
vznesená pred stretnutím. Námietky kapitána vznesené neskôr, nebudú prejednávané ŠTK 
resp. KM ObFZ a budú považované ako bezpredmetné.
Kapitán môže vznies� námietku proti:
výsledku stretnutia,
priebehu stretnutia (nie však voèi výkonu rozhodcu, ale len k posúdeniu napr. konkrétneho 
zákroku èi situácie, èiže uvies� svoj popis),
náležitostiam hracej plochy,
štartu niektorého súperovho hráèa,
výstroju hráèov súperovho družstva,
striedaniu náhradníkov,
popisu priestupkov napomínaných alebo vylúèených hráèov. R sú povinní na zadnej strane 
zápisu, resp. správy o stretnutí, uvies� svoje stanovisko k námietke.
Hráè, ktorý dopåòa družstvo do poètu 11 hráèov a nezúèastní sa konfrontácie ani pred 
zaèiatkom 2. polèasu, môže v priebehu 2. polèasu doplni� družstvo po vykonaní konfrontácie.
Ïalšie upravujú FN/SP, èl. 66.
Pri uplatnení námietky kapitánov proti štartu hráèa v MFZ postupuje R pod¾a FN/SP èl. 66.
Prípadné námietky k MFZ je možné poda� aj písomne doporuèenou poštou príslušnému 
riadiacemu orgánu, ktorý riadi sú�až, a to najneskôr 3 dni po stretnutí. FN/SP è. 118-124.

a)
-

-
-
-
b)

c)
-
-

-
-
-
-
-

d)

h)
i)

13. STRIEDANIE HRÁÈOV

V MFZ je dovolené strieda�:
- u dospelých    - 3 hráèov,
- u dorastu        - 4 hráèov,  
- u žiakov          - 6 hráèov.

Striedania musia by� vykonané pomocou dobre vidite¾ných èíselných tabú¾ 
(rozmer min. 30 x 20 cm), ktoré zaistí poriadajúci klub.
Ïalšie upravujú FN/SP èlánok 92.
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Družstvá dospelých, dorastu a žiakov, ktoré majú v majstrovských sú�ažiach zaradené viac 
ako jedno družstvo, predložia riadiacemu orgánu súpisku A (B)  družstva v stanovenom 
termíne.
Hráèi uvedení na súpiske môžu hra� za to družstvo, na ktorého súpiske sú uvedený.
Za B(C) družstvo môžu v jednom MFZ štartova� maximálne 3 hráèi, uvedení na súpiske A(B) 
družstva od èísla 1-13 vrátane, ktorí neštartovali za A (B) družstvo vo viac ako 10 MFZ èasti 
príslušného roèníka jar alebo jeseò. Za štart v MFZ sa považuje akýko¾vek èasový úsek štartu. 
Porušenie tohto ustanovenia bude považované za neoprávnený štart hráèa. Hráèi uvedení na 
súpiske A (B) družstva pod èíslami 14 a vyššie môžu za B(C) družstvo štartova� v MFZ 
neobmedzene. Všetky B (C) družstvá musia predloži� pred MFZ súpisku A (B) družstva. 
Súpisky sa vyhotovujú osobitne pre jesennú èas� a osobitne pre jarnú èas� príslušného 
sú�ažného roèníka.

b)

c)
d)

Zoznamy hráèov predložia riadiacemu orgánu tie kluby, ktoré majú v príslušných kategóriách 
iba jedno družstvo. Zoznam hráèov bude vyhotovený v abecednom poradí na PC, prípadne 
písacím strojom alebo palièkovým písmom.
Platnos� zoznamov je na celý sú�ažný roèník (jeseò - jar).
Hráèi s povoleným striedavým štartom sa uvedú na zozname hráèov s poznámkou striedavý 
štart.
Zoznamy hráèov s potvrdením o vykonaní lekárskej prehliadky predkladajú kluby riadiacemu 
orgánu v stanovenom termíne. Neskoré zaslanie zoznamov a súpisiek hráèov bude ma� 
disciplinárne pokraèovanie. 
Ïalšie upravujú FN/SP èl. 37-42.

15. ZOZNAMY HRÁÈOV

a)

b)
c)

d)

Výsledky MFZ sa hodnotia pod¾a FN/SP èl. 105 s tým, že za ví�azstvo v zápase získava 
družstvo 3 body, nerozhodný výsledok sa hodnotí jedným bodom pre každé družstvo.
Podkladom pre hodnotenie výsledkov MFZ sú pre odborné komisie zápis a správy R o 
priebehu stretnutia. Riadiaci orgán si vyhradzuje právo vysla� na vytipované MFZ sú�aží 
kontrolu z èlenov Rady, Výkonného výboru a odborných komisií ObFZ. Ich správy o priebehu 
MFZ budú dokladom pre hodnotenie MFZ.
Priebežne poradie družstiev sa urèí na základe poètu získaných bodov zo všetkých 
odohraných stretnutí. V prípade rovnosti bodov sa priebežné poradie urèí nasledovne:
z gólového rozdielu zo všetkých odohraných stretnutí,
z vyššieho poètu ví�azstiev dosiahnutých vo všetkých MFZ, ak je aj toto kritérium rovnaké, 
potom z vyššieho poètu remíz na súperových ihriskách. 
Ïalšie upravujú FN/SP èlánky 105-109.

16. HODNOTENIA VÝSLEDKOV

a)

b)

c)

-
-

14. SÚPISKY HRÁÈOV

Zásady pre predkladanie súpisiek sú uvedené vo FN/SP èlánky 37-42.
Súpisky a zoznamy hráèov sa predkladajú na ObFZ Kysúc dvojmo a musia obsahova� meno 
hráèa, rodné èíslo (u žiakov dátum narodenia), meno štatutára, meno organizaèného 
pracovníka, meno trénera a jeho kvalifikáciu, ako aj potvrdenie o lekárskej prehliadke. 
Zároveò sú FK povinné ma� v èase ich predkladania vytvorené v systéme ISSF príslušné 
družstvo, a to aj s uvedením všetkých hráèov pod¾a predkladanej súpisky hráèov družstva.

a)



www.obfzkysuc.sk

17

17. NEDOKONÈENÉ, NENASTÚPENIE A ONESKORENÉ 
      NASTÚPENIE NA MFZ

Ak nemôže by� zápas dokonèený z vyššej moci, je povinnos�ou jeho úèastníkov dohodnú� sa 
na novom termíne MFZ, ktorý musí by� odohraný do 14 dní, a túto dohodu podpíšu 
zástupcovia oboch klubov v zápise o stretnutí. Ak nedôjde k dohode alebo dohoda bude 
odporova� FN, nový termín MFZ nariadili ŠTK ObFZ.
Za neodôvodnené nenastúpenie na MFZ bude klub postihnutý:
pokutou a poplatkom v prospech ObFZ: dospelí 35 eur, dorast 17 eur, žiaci 10 eur,
pokutou a náhradou súperovi: dospelí 100 eur, dorast 66 eur, žiaci 35 eur.
postup pri uplatòovaní náhrady:
ŠTK nariadi úhradu poplatkov v zmysle èl. 17/b RS v úradnej správe,
ak klub nedodrží uvedený postup pod¾a èl. 17/c, odstúpi HK ObFZ Kysúc klub na disciplinárne 
konanie pod¾a prílohy 2 bod 6 DP.
Po druhom neodôvodnenom nenastúpení na MFZ sa FK potrestá ako v bode b a ešte sa 
družstvu zastaví pretekárska èinnos� na jeden MFZ pod¾a FN/SP.
V prípade preukázaných objektívnych dôvodov nenastúpenia na MFZ (havária dopravného 
prostriedku, živelná pohroma a pod.) sa klub oslobodí od poplatku pre ObFZ, ktorý je uvedený 
v bode b.
V prípade, že obidvaja súperi k vyžrebovanému MFZ nenastúpia, uhradia ObFZ poplatok 
každý po 66 eur.
Oneskorené nastúpenie na MFZ sa rieši pod¾a FN/SP èl. 67-69.

a)

b)
-
-
c)
-
-

d)

e)

f)

g)

Zmeny hracích dní, èasov a hracích plôch uvedených v tomto rozpise môžu by� vykonané len 
na základe riadne zdôvodnenej žiadosti klubu zaslanej riadiacemu orgánu sú�aže (ŠTK).
FZ všetkých kategórii sa zásadne predohrávajú.
Klub je povinný najneskôr 21 dní pred dòom konania MFZ doporuèenou poštou zasla� svoju 
žiados� súperovi a riadiacemu orgánu ObFZ. Deò odoslania žiadosti a deò stretnutia sa do 
lehoty zapoèítavajú. Ak riadiaci orgán zmenu schváli, uvedie ju v úradnej správe. Zmena 
termínu takýmto spôsobom je možná len na dni pracovného pokoja/vo¾na a súper je povinný 
zmenu akceptova�.
Ak nie je dodržaná lehota 21 dní, môže klub požiada� o zmenu termínu na základe 
obojstrannej dohody potvrdenej zodpovednými zástupcami oboch klubov a jej predložením 
riadiacemu orgánu najneskoršie 5 dní pred konaním MFZ, prièom žiadate¾ovi (FK) bude 
udelený poplatok v mesaènej zbernej faktúre vystavenej SFZ vo výške u dospelých 10 eur, 
dorast a žiaci 5 eur.Ak ŠTK zmenu termínu schváli, zverejní ju v ÚS.
Ak bude vzájomná dohoda predložená v lehote kratšej ako 5 dní je neakceptovate¾ná.
Zo zdravotných dôvodov môže klub požiada� o zmenu termínu MFZ výhradne v súlade so 
znením zákona 126/2006 Zz. § 33, ods.1, písmeno h.

18. ZÁSADY PRE ZMENY HRACÍCH DNÍ, ÈASOV A PLÔCH

a)

b)
c)

d)

e)
f)
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19. POSTUP, ZOSTUP

Ví�az QUICK SPORT I. triedy dospelých ObFZ Kysúc po splnení všetkých podmienok 
postupuje priamo do sú�aži riadených SsFZ.
Ví�az QUICK SPORT II. triedy ObFZ Kysúc po splnení všetkých podmienok postupuje priamo 
do I. triedy ObFZ Kysúc.
Z I. triedy ObFZ Kysúc zostúpi do II. triedy družstvo, ktoré sa po skonèení sú�ažného roèníka 
umiestni na poslednom mieste tabu¾ky.
Ïalší zostup družstiev z QUICK SPORT I. triedy ObFZ Kysúc bude závislý od poètu 
vypadávajúcich oddielov z vyšších sú�aží do sú�aži ObFZ Kysúc tak, aby bol dodržaný poèet 
14. úèastníkov I. triedy.
V prípade priaznivých okolností, že z vyšších sú�aží nebude zostupova� žiadne družstvo do 
sú�aži ObFZ Kysúc, z I. triedy zostúpi družstvo, ktoré sa po skonèení sú�ažného roèníka 
umiestni na poslednom mieste tabu¾ky a poèet družstiev na 14. sa doplní družstvom II. triedy 
ObFZ, ktoré sa po skonèení sú�ažného roèníka umiestni v koneènej tabu¾ke na 2. mieste.
Ví�az QUICK SPORT I. triedy dorastu po splnení všetkých podmienok postupuje priamo do 
vyššej sú�aže riadenej SsFZ.
Ví�az QUICK SPORT I. triedy (dvojièková sú�až) starší a ml. žiaci po splnení všetkých 
podmienok postupuje priamo do III. ligy starších a ml. žiakov SsFZ
ObFZ Kysúc stanovuje jednu z podmienok postupu ví�azov I. tried dorastu a žiakov do vyšších 
sú�aží úèas� na medzinárodných turnajoch poriadaných družobnými zväzmi SR, PL a ÈR po 
skonèení sú�ažného roèníka.
Kritériá pri postupoch a zostupoch
Ak majú po odohranej sú�aži dve alebo viac družstiev rovnaký poèet bodov, rozhoduje o 
poradí na urèenie ví�aza (postupujúceho) alebo vypadávajúceho:
vyšší poèet bodov zo vzájomných MFZ,
gólový rozdiel zo vzájomných MFZ,
vyšší poèet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných MFZ.
Ak sú tieto kritériá rovnaké riadiaci orgán si vyhradzuje právo kvalifikácie v zmysle FN/SP 
èlánok 25, urèi� èas a miesto konania do 5 dní po skonèení sú�ažného roèníka.
Ïalšie podmienky postupu a zostupu upravujú ustanovenia FN/SP v èlánkoch 23, 26, 27, 107, 
108, 109.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

-
-
-

Meno spoloènosti QUICK SPORT nesú oficiálne všetky sú�aže riadené ObFZ Kysúc

a) Ví�az I. triedy dospelých obdrží od mediálneho partnera Kysuce a MY Kysucké noviny 
    pohár a diplom – postup do V. ligy.
b) Ví�az II. triedy dospelých obdrží od  mediálneho partnera Kysuce a MY Kysucké noviny 
    pohár a diplom – postup do I. triedy.
c) Ví�az I. triedy dorast obdrží od  mediálneho partnera Kysuce a MY Kysucké noviny 
    pohár a diplom – postup do V. ligy.
d) Ví�az I. triedy starších a mladších žiakov – dvojièková sú�až obdrží od mediálneho 
    partnera Kysuce a MY Kysucké noviny pohár a diplom – postup do III. ligy.
e) Ví�az II. triedy starších žiakov obdrží od mediálneho partnera Kysuce a MY Kysucké 
    noviny pohár a diplom.

20. ODMENY A CENY
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21. KVALIFIKÁCIA TRÉNEROV

Pre FK všetkých vekových kategórií platí, že tréner musí ma� minimálnu kvalifikáciu, t. j. 
EURO   „C“ licencia – IV. trieda.
Výnimky z kvalifikácie tvoria tí, ktorí navštevujú trénerskú školu, prípadne   
požiadajú písomnou formou ObFZ o udelenie výnimky.
Nesplnenie týchto úloh a povinností, ktoré bude kontrolova� TMK, ako i všetky priestupky 
klubov v oblasti trénerskej èinnosti, podliehajú disciplinárnemu pokraèovaniu.

a)

b)

c)

22. USTANOVENIA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE

Trest zastavenia pretekárskej èinnosti na èasové obdobie možno hráèovi uloži� najviac na 24 
mesiacov. Hráè poèas jeho trvania nesmie štartova� v žiadnom stretnutí.
Trest zastavenia pretekárskej èinnosti na poèet sú�ažných stretnutí môže by� uložený len v 
priebehu roèníka pri krátkodobých trestoch do 12 stretnutí. Hráè poèas jeho trvania nesmie 
štartova� v MFS. Nepodmieneèný trest bude v Spravodajcovi uvádzaný v skrátenej forme s 
poètom stretnutí a skratkou SN a podmieneèný trest s poètom stretnutí a skratkou SP.
Ak hráè môže štartova� za viac družstiev jedného FK, nesmie poèas trestu na poèet sú�ažných 
stretnutí štartova� za žiadne družstvo v MFS, pokia¾ nebude vykonaný trest v tej sú�aži, v ktorej 
bol uložený (okrem trestov za štvrtú ŽK atï.), prièom poèas trvania trestu nemôže vykonáva� 
žiadnu funkciu v MFS všetkých kategórií.
Ak trest na poèet sú�ažných stretnutí nemôže by� vykonaný v sú�aži, v ktorej bol uložený (napr. 
prestup, skonèenie sú�aže, prechod do vyššej kategórie a pod.), hráè ho vykoná v sú�aži, v 
ktorej hrá družstvo, za ktoré je oprávnený štartova�.
Pod¾a DP sa prerokovávajú aj previnenia hráèa, ktorý na MFS nenastúpil, ale je na súpiske, 
resp. zozname družstva FK a dopustil sa previnenia poèas MFS, po òom alebo v priamej 
súvislosti s ním. Obdobné platí aj pre previnenia funkcionára FK.
Za funkcionára FK sa považujú osoby, ktoré pod¾a futbalových noriem majú právo vykonáva� 
funkciu v ohranièenom priestore hracej plochy (HU, zástupca HU, usporiadate¾, tréner, 
asistent trénera, VD, lekár, masér a pod.) ako aj volení funkcionári, resp. funkcionári na 
základe pracovného pomeru s FK.
Ak bol tréner, VD alebo iný funkcionár, ktorý sa môže poèas MFS zdržiava� na hráèskej 
lavièke, vykázaný R z hráèskej lavièky do h¾adiska, má okamžite po MFS zákaz výkonu 
funkcie poèas MFS až do prijatia rozhodnutia DK. Toto platí aj pri závažných previneniach pred 
MFS, alebo po MFS do podpísania zápisu K, keï táto skutoènos� je uvedená v zápise a K bol s 
tým oboznámený. Trest zákazu výkonu funkcie uložený DK pod¾a èl. 11 bod 1 DP bude 
uvádzaný bez stanovenia, ktorých konkrétnych funkcií sa trest týka – vo všetkých prípadoch 
uloženia týchto trestov sa trest týka zákazu výkonu akejko¾vek funkcie v MFS všetkých 
kategórií.
Ak bol hráè vylúèený, alebo bol DZ uvedený, že mal by� vylúèený, ak sa dopustil previnenia, za 
ktoré R vyluèuje pred MFS alebo po MFS do podpísania zápisu K, keï táto skutoènos� je 
uvedená v zápise a K bol s tým oboznámený, má okamžite po MFS zastavenú pretekársku 
èinnos�.
Ak bol R, resp. DZ uložený nepodmieneèný trest zákazu výkonu funkcie pod¾a Prílohy 3 DP, 
pokia¾ nebude trest vykonaný. Zároveò nesmie vykonáva� ani žiadnu inú funkciu vo FK poèas 
MFS a štartova� ako hráè v MFS v rámci ObFZ.
Previnilec má právo zúèastni� sa na zasadnutí DK, resp. sa môže písomne vyjadri� ku svojmu 
previneniu.
Previnilec je povinný písomne sa vyjadri� ku svojmu previneniu v prípade, keï R zaznamená v 
zápise námietku K proti popisu priestupku, za ktorý bol hráè vylúèený, resp. v prípade, keï o to 
DK previnilca požiada.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

19
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12.

-
-
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
a)

b)

c)
27.

a)

V prípade, ak sa previnilec vyjadrí ku svojmu previneniu pod¾a bodu 10 (právo), resp. 11 
(povinnos�), písomné vyjadrenie musí obsahova�:
vyjadrenie k svojmu previneniu,
vlastnoruèný podpis previnilca.
FK môže DK zasla� svoje stanovisko k previneniu a návrh trestu, avšak nie je to podmienkou 
pri prerokovávaní previnenia.
Uložené pokuty a poplatky za prerokovanie previnení budú uhrádzané následne 
prostredníctvom MZF.
Napomenutie hráèov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom roèníku. Pri prestupe, 
resp. hos�ovaní hráèa v priebehu roèníka do iného FK toho istého stupòa sú�aže sa dovtedy 
obdàžaný poèet ŽK prenáša.
FK sú povinné vies� si vlastnú evidenciu ŽK pod¾a zápisu a zodpovedajú za to, že hráè 
nenastúpi na najbližšie MFS po každom štvrtom napomenutí, nako¾ko hráè má po udelení 
štvrtej ŽK atï. okamžite po MFS zastavenú èinnos�. 
Po obdàžaní trestu za štvrtú ŽK atï. nesmie hráè nastúpi� na žiadne MFS družstva FK v sú�aži, 
v ktorej hráè obdàžal príslušný poèet ŽK, kým ho nevykoná v tejto sú�aži. V ostatných 
sú�ažiach, v ktorých je hráè oprávnený štartova�, hráè môže nastúpi�, s výnimkou uvedenou v 
bode 22.
ŠTK sleduje neoprávnené štarty hráèov pod¾a èl. 100 písm. i) SP v èase zastavenia 
pretekárskej èinnosti po štvrtej ŽK atï. (v prípade, keï previnenie nebolo prerokované a v 
prípade, keï bol hráè potrestaný na príslušný poèet MFS).
DK sleduje neoprávnené štarty hráèov pod¾a èl. 100 písm. i) SP v èase zastavenia 
pretekárskej èinnosti po ÈK, resp. trestoch za iné previnenia (v prípade, keï previnenie nebolo 
prerokované a v prípade, keï bol hráè potrestaný na poèet MFS alebo èasové obdobie).
V prípade, že MFS bolo neodohrané, resp. predèasne skonèené bez viny obidvoch družstiev, 
prièom sa MFS bude opakova� v novom termíne, trest na poèet sú�ažných stretnutí (aj trest za 
príslušný poèet ŽK) v takomto MFS nebol vykonaný. Keï bolo MFS neodohrané, resp. 
predèasne skonèené z viny niektorého družstva, prièom bolo následne kontumované, trest na 
poèet sú�ažných stretnutí (aj trest za príslušný poèet ŽK) v takomto MFS bol vykonaný. 
V prípade, ak hráè, ktorý môže štartova� za viac družstiev jedného FK, vykonal trest v tej 
sú�aži, v ktorej bol uložený, v príslušný deò vykonania trestu nesmie štartova� v žiadnom MFS. 
Ak bol hráè v MFS za previnenie napomenutý ŽK a za druhý priestupok napomenutý ŽK a 
následne vylúèený (ÈK po napomenutí druhou ŽK), v tomto MFS sa neeviduje žiadna ŽK u 
tohto hráèa.
DK trestá napomenutých hráèov pod¾a DP v sú�ažiach dospelých. V sú�ažiach mládeže sa od 
evidovania a trestania napomenutých hráèov upúš�a.
Previnenia hráèov (okrem štvrtej ŽK atï.) „B“ družstva FK, ktorého „A“ družstvo štartuje v 
sú�aži v rámci SsFZ, v MFS v rámci ObFZ budú riešené DK SFZ, pokia¾ sa hráè nachádza na 
súpiske „A“ družstva (bez oh¾adu na to, ko¾ko hráèov FK na súpisku družstva uviedol).
Riešenie trestov za vylúèenie po napomenutí druhou žltou kartou sa trestá 1 SN.
Postup riešenia porušenia futbalových noriem futbalovými klubmi a jednotlivcami komisiami
Pri zistení porušenia futbalových noriem v prípadoch, keï nie je zaistená preukázate¾nos� 
previnenia, komisie si vyžiadajú písomné vyjadrenie k previneniu, prípadne pri závažnom 
previnení predvolajú zástupcov FK, resp. jednotlivcov na zasadnutie komisie.
Komisie následne predložia DK špecifikáciu previnenia FK, resp. jednotlivca na riešenie, ak 
rozhodnú, že FK, resp. jednotlivec má by� disciplinárne riešený.
DK rozhodne o výške trestu za previnenie FK, resp. jednotlivca.
Nedostavenie sa družstva na stretnutie, resp. predèasné skonèenie stretnutia v prípade, ak 
klesne poèet hráèov družstva pod 7
Tri kontumaèné prehry družstva za nedostavenie sa na MFS v priebehu roèníka budú riešené 
v zmysle èl. 108 SP a èl. 13 DP vylúèením príslušného družstva zo sú�aže.
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b)

c)

d)

-
-
e)

f)

Aktívny R a DZ sú�aži ObFZ Kysúc nemôže nastúpi� ako riadne registrovaný hráè v MFZ 
riadených ObFZ.
Veková hranica R je 60 rokov s možnos�ou udeli� výnimku a po splnení kritérií KR rozhodova� 
stretnutia II. triedy a mládeže, veková hranica DZ je 65 rokov. S možnos�ou udelenia výnimky 
KR.
S�ažnosti na výkony R a AR v MFZ zasielajú kluby písomne pod¾a Štatútu komisie na riešenie 
s�ažnosti na výkon R, AR:
zaslanie s�ažnosti do 48 hodín od ukonèenia MFZ,
poplatok 10 eur (ZBF) èl. 28 (S�ažnos�) ,
V prípade, že R bude nadstavova� hrací èas prvého, druhého polèasu oboznámi o tom HÚ 
(prípadne povereného usporiadate¾a), ktorý pomocou tabuliek na striedanie s touto 
skutoènos�ou oboznámi aktérov stretnutia a divákov.
R a DZ sú povinní pod disciplinárnymi následkami zasla� zápis o stretnutí a správu DZ na 
ObFZ Kysúc najneskôr do 48 hodín po odohraní MFZ tak, aby bol doruèený na ObFZ Kysúc 
najneskôr v stredu.

V prípadne vylúèenia družstva z dvojièkovej sú�aže bude vylúèené zo sú�aže aj druhé 
družstvo príslušného FK.
Pri nedostavení sa družstva na MFS, resp. predèasnom skonèení MFS a v prípade, ak klesne 
poèet hráèov družstva pod 7, riadiace komisie sú oprávnené predloži� DK návrh na 
disciplinárne riešenie príslušných družstiev FK trestom pokuta.
Predkladanie návrhov na disciplinárne riešenie komisiami
Riadiace komisie – striedanie hráèa, ktorý nebol uvedený pred MFS v zápise ako náhradník; 
štart hráèa v MFS poèas jeho PN; neoprávnený štart hráèa zo súpisky „A“ družstva za „B“ 
družstvo; nevykonanie konfrontácie hráèa R pod¾a èl. 66 SP; predèasné skonèenie MFS pri 
násilí spáchanom na R alebo AR na hracej ploche; nepredloženie súpisky v stanovenom 
termíne; nezabezpeèenie zdravotnej služby na MFS.
KR – disciplinárne previnenia R a DZ.
TMK – neplnenie podmienok týkajúcich sa predkladania trénerských preukazov, resp. licencií 
trénerov pred MFS, disciplinárne previnenia trénerov, atï.
HK – neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielových poh¾adávok.
Sekretariát – neuhradenie zálohových platieb a faktúr za odmeny rozhodcov a DZ, atï.
DK svoje rozhodnutia zverejòuje v Úradnej správe.

b)

c)

28.
a)

b)
c)

d)
e)
29.

23. ROZHODCOVIA, ASISTENTI ROZHODCOV A DELEGÁTI 
      (R, AR a DZ)

Rozhodcov na MFZ zápasy deleguje komisia rozhodcov Delegovanie R a DZ sa zverejòujú na 
internetovej stránke ObFZ Kysúc – www.obfzkysuc.sk.  Komisia rozhodcov  si v 
odôvodnených prípadoch vyhradzujú právo spôsobu oznámenia delegácie pod¾a potreby 
(telefón, osobná delegaèka a pod.). Rozhodca po ukonèení stretnutia doplní všetky potrebné 
údaje do elektronického zápisu o stretnutí a za prítomnosti vedúcich oboch zúèastnených 
družstiev ho bezodkladne uzavrie. Vytlaèia sa tri jeho exempláre, prièom jeden si ponechá R a 
po jednom obdrží vedúci každého družstva. R je povinný vyplni� a uzavrie� elektronický Zápis 
o stretnutí ihneï po skonèení stretnutia. Vo výnimoènom prípade, ktorého odôvodnenie 
uvedie do Zápisu o stretnutí, tak môže vykona� najneskôr do 10 hodín po skonèení stretnutia.
V sú�ažnom roèníku 2013/2014 nebude ObFZ Kysúc využíva� funkciu delegáta zväzu, okrem 
mimoriadnych prípadov.

a)
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V èase od zaèiatku hry až do jej ukonèenia u trénerov, vedúcich družstiev a zdravotníkov, R 
vykáže vinníka z lavièky a po stretnutí ho zapíše aj s popisom priestupku na zadnej strane 
zápisu. Záznam dá podpísa� kapitánovi, u mládeže aj vedúcemu družstva. Vykázaný èlen 
realizaèného tímu ak sa zdráha opusti� hráèsku lavièku ihneï, rozhodca stanoví krátky 
primeraný èas na to aby ju opustil. Ak sa tak nestane, rozhodca upozorní kapitána 
príslušného družstva, že má právo predèasne ukonèi� MFZ. Musí však vyèerpa� všetky 
možnosti, aby sa v stretnutí pokraèovalo. Rozhodca popíše priestupok na zadnej strane 
zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku) a nechá tento záznam podpísa� 
kapitánovi družstva u mládeže aj vedúcemu družstva.
Závažné priestupky hráèov v stretnutí za chrbtom rozhodcu.
Ak zistí DZ, že hráè za chrbtom R porušil pravidlo tak, že mal by� vylúèený a R tak neurobil, 
DZ oznámi túto skutoènos� R, aby zaznamenal priestupok hráèa do zápisu. Toto musí 
oznámi� R ihneï po stretnutí, skôr než vydá registraèné preukazy kapitánom družstiev. 
Dôvod, pre ktorý bol urobený tento záznam o priestupku hráèa. Oznámi DZ kapitánovi 
príslušného družstva v prítomnosti R pri preberaní RP po stretnutí. R popíše priestupok na 
prednej strane zápisu v rubrike napomínaní a vylúèení hráèi, hráè, èíslo, meno, priezvisko, 
èíslo RP, priestupok na vylúèenie na pokyn DZ, popis priestupku, tento záznam podpíše 
kapitán príslušného družstva, R na zadnej strane uvedie doslovné znenie priestupku, ktoré 
DZ oznámi kapitánovi príslušného družstva.
Nešportové a hrubé správanie divákov - dôvod zníženia hodnotenia divákov rozhodca 
uvedie na zadnej strane zápisu, delegát zväzu v správe DZ o priebehu stretnutia (ïalej len 
správa). DZ ak nie je prítomný, tak rozhodca správanie sa divákov prerokuje s hlavným 
usporiadate¾om. Vykonanie prerokovania resp. dôvod nevykonania uvedú v zápise na 
zadnej strane resp. v správe. Záznam o prerokovaní podpíše hlavný usporiadate¾, prièom v 
zázname musí by� uvedené, diváci ktorého družstva sa dopustili nešportového, resp. 
hrubého nešportového správania sa.

3.)

4.)

c)

24. ZÁVÄZNÉ POKYNY PRE ROZHODCOV, DELEGÁTOV ZVÄZU 
      A ÈLENOV KLUBOV V RÁMCI ObFZ KYSÚC

Hrubé nešportové správanie sa a iné priestupky èlenov družstva (bod a, e,) a hráèov (bod b, c, 
d), za ktoré R hráèa vyluèuje v zmysle pravidla XII. Pravidiel futbalu:
V èase po príchode rozhodcu do areálu štadióna, do okamihu, kedy pred stretnutím kapitán 
družstva podpíše zápis o stretnutí R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia 
èlena družstva, popis priestupku) a o priestupku pred stretnutím informuje kapitána 
príslušného družstva (u mládeže aj vedúceho).
Od okamihu, kedy pred stretnutím kapitán družstva podpíše zápis, do zaèiatku hry: R 
previnivšieho hráèa nepripustí ku hre, za tohto hráèa môže nastúpi� iný hráè z náhradníkov 
uvedených v zápise, R popíše priestupok na zadnej strane zápisu a nechá tento záznam 
podpísa� kapitánovi príslušného družstva u mládeže aj vedúcemu družstva.
Od zaèiatku hry až do jej ukonèenia R postupuje pod¾a pravidiel futbalu.
V èase od ukonèenia hry do okamihu podpisu zápisu kapitánom R zapíše hráèa a popíše 
priestupok na zadnej strane zápisu a dá to podpísa� kapitánovi, u mládeže aj vedúcemu 
družstva.
V èase podpise zápisu kapitánom až do opustenia areálu štadióna. R zapíše vinníka popíše 
priestupok na zadnej strane zápisu.
Priestupky funkcionárov, usporiadate¾ov a èlenov realizaèného tímu.
V èase od príchodu do R areálu až do podpisu zápisu pred stretnutím kapitánom R zapíše 
vinníka a jeho funkciu a popíše priestupok na zadnej strane zápisu a pred stretnutím informuje 
kapitána, u mládeže vedúceho družstva.
V èase od okamihu podpisu zápisu kapitánom pred stretnutím až do podpisu po stretnutí. R 
zapíše vinníka a jeho funkciu a popíše priestupok na zadnej strane zápisu a dá to podpísa� 
kapitánovi, u mládeže vedúcemu družstva.

1.)

a)

b)

c)
d)

e)

2.)
a)

b)
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Prekladanie zápisov kapitánov družstiev po stretnutí po podpísaní zápisu kapitánmi oboch 
družstiev: R odovzdá kapitánom oboch družstiev po jednej kópii zápisu, prièom predná 
strana zápisu bude vyplnená pod¾a platných pokynov. Na zadnej strane bude vyplnený 
záznam, kde má R v zmysle záväzných pokynov povinnos� popísa� priestupok na zadnej 
strane zápisu a necha� tento záznam podpísa� kapitánovi príslušného družstva u mládeže 
aj vedúcim družstva.
Delegát zväzu bezpodmieneène uvedie všetky skutoènosti týkajúce sa priestupkov 
uvedených na prednej strane a zadnej strane zápisu v správe o MFZ so svojím hodnotením.
Ak je zápis, správa podkladom pre disciplinárne konanie, R a DZ sú povinní pod¾a FN/SP 
èlánkov 76 a 84 ich odosla� do 24 hodín po MFZ riadiacemu zväzu prioritnou poštou.
Týmito pokynmi nie sú ovplyvnené ïalšie práva a povinnosti R a DZ, èlenov FK dané FN/SP 
a Pravidlami futbalu.
Porušovanie týchto pokynov R, DZ a èlenmi klubov, bude považované pod¾a FN/SP za 
disciplinárne previnenie.
Ïalšie ustanovujú FN/SP èlánky 71 až 84. 

11.)

12.)

13.)

14.)

15.)

Pri inzultácii R, AR prípadne napadnutie DZ (pokus o inzultáciu) sú povinní všetci delegovaní 
úèastníci MFZ zasla� riadiacemu orgánu podrobnú správu do 24 hodín od ukonèenia MFZ.
V prípade odmietnutia podpísania zápisu na prednej strane kapitánom družstva R nepovolí 
prevzia� registraèné preukazy kapitánom príslušného družstva, udalos� podrobne popíše na 
zadnej strane zápisu o stretnutí s dôvodom odmietnutia podpísania zápisu. RP hráèov spolu 
so zápisom zašle riadiacemu orgánu.
Kapitán príslušného družstva pod¾a FN/SP u mládeže aj vedúci družstva je povinný v 
urèených prípadoch na zadnej strane zápisu podpísa� záznam uvedený pod¾a bodov 1-3 
týchto pokynov. V prípade nesúhlasu so znením záznamu, môže kapitán vznies� námietky 
pod¾a pravidla V. pravidiel futbalu a R je povinný námietky uvies� do zápisu a da� ich 
podpísa� kapitánovi. Na zadnej strane zápisu R uvedie svoje stanovisko k námietkam 
kapitána. Odmietnutie podpísania záznamu na zadnej strane kapitánom príslušného 
družstva u mládeže aj ved. družstva: R udalos� podrobne popíše na zadnej strane s 
dôvodom odmietnutia podpísania záznamu kapitánom príslušného družstva u mládeže 
vedúcim družstva. Rozhodca, ktorý nedá popis priestupkov podpísa� kapitánovi a 
nezdôvodní príèinu, bude postúpený na doriešenie DK.
Všetci vinníci uvedení v zápise na zadnej strane a hráèi s udelenou ÈK majú po podpísaní 
alebo jeho odmietnutí okamžite zastavenú èinnos�.
Rozhodca je povinný priestupky hráèov popísa� podrobnejšie. Nestaèí uvies� pri ÈK len HS, 
HNS, surová hra, vzájomné napadnutie a pod. Priestupky musia by� popísané v zmysle 
pravidla XII. a pravidiel futbalu napr. sotenie, udretie, kopnutie a pod. a tiež s poznámkou, èi 
sa priestupok stal v prerušenej hre alebo mimo súboja o loptu. Rovnako musí priestupky 
popísa� R aj DZ. Napr.: 25. min. ŽK è. 5 Ján Buk r. è. 781125, NS – držanie súpera za dres 
s¾ubnej akcii, 75 min. ÈK è. 9 Ivan Vlk r. è. 781223, HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre.
Pri identifikácii vinníka z radov èlenov družstva, divákov, usporiadate¾ov, realizaèného tímu 
je povinný hlavný usporiadate¾ úzko spolupracova� s rozhodcom a DZ.
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a)

b)

c)

d)
-
-

-

e)

f)

Všetky kluby hrajúce v I. triede ObFZ dospelých sú povinné ma� dvoch aktívnych R, v II. triede 
dospelých jedného aktívneho R. Za nesplnením tejto podmienky budú kluby za�ažené 
poplatkom 50 eur za jedného rozhodcu a túto sumu musí klub uhradi� ObFZ do zaèiatku 
príslušného sú�ažného roèníka. Ak nebude tento poplatok uhradený v stanovenom termíne, 
bude takýto klub rieši� DK ObFZ pod¾a FN/DP. 
V prípade ak FK prihlási adepta na školenie rozhodcov a ten bude aktívne pôsobi� (minimálne 
60 % delegovaných zápasov) minimálne jeden rok, bude klubu poskytnutá dotácia 100 eur z 
rozpoètu za neplnenie povinností podmienky ma� aspoò dvoch aktívnych rozhodcov. 
Akéko¾vek zmeny v tomto rozpise sú povinné kluby okamžite nahlási� písomne príslušnej 
komisii.
V prípadnom barážovom (kvalifikaènom) stretnutí v kategórii dospelých o ví�azovi rozhoduje:
ví�azstvo v stretnutí,
ak sa nerozhodne v riadnom hracom èase, stretnutie sa predlžuje 2 x 15 minút, v prípade, že 
padne gól, stanovený èas sa odohrá,
ak sa nerozhodne ani v predåžení, rozhodnú o ví�azovi kopy na bránu zo znaèky pokutového 
kopu.
V barážovom (kvalifikaènom) stretnutí v kategórii mládeže sa stretnutie nepredlžuje, o 
ví�azovi rozhodnú kopy na bránu zo znaèky pokutového kopu.
Oficiálnym mediálnym partnerom ObFZ Kysúc sú týždenníky Kysuce a MY Kysucké Noviny. 

26. OSTATNÉ USTANOVENIA

25. PRESTUPOVÝ PORIADOK

Tento prestupový poriadok sa vz�ahuje na rozhodcov KR ObFZ Kysúc pôsobiacich v 
oblastných sú�ažiach, sú�ažiach riadených regionálnych FZ, ako i SFZ.
Žiadosti o prestup prerokúva a o nich rozhoduje matrièná komisia KR ObFZ Kysúc. Žiadosti o 
prestup sa podávajú od 1.7.do 30.9. príslušného roka. Rozhodca môže v uvedenom termíne 
poda� len jeden prestupový lístok.
V prestupovom konaní vystupujú:
rozhodca,
materský klub, za ktorý je rozhodca registrovaný,
klub, do ktorého rozhodca hlási prestup.
Registraèná doba v materskom klube je stanovená minimálne na dobu 3 roky, poplatok za 
prestup 7 eur. V prípade súhlasu materského klubu s prestupom je registraèná doba 2 roky, 
poplatok za prestup 13 eur.
Žiados� o prestup zašle rozhodca svojmu materskému klubu v termíne pod¾a písmena b 
písomne doporuèenou poštou na tlaèive Ohlásenie prestupu. V prípade splnenia èlánku d 
jedenkrát zašle žiados� i na KR ObFZ Kysúc. V prípade, že materský oddiel súhlasí s 
prestupom dvomi podpismi zodpovedných funkcionárov zašle rozhodca prestup iba na KR 
ObFZ Kysúc.
Kluby v sú�ažiach riadených ObFZ majú právo 14 dní pred jarnou, resp. jesennou, èas�ou 
majstrovských sú�aží vetova� dvoch R a jedného DZ. Vetovanie musí klub písomne zdôvodni� 
KR a ŠTK ObFZ Kysúc.
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27. POPLATKY UVEDENÉ VO FN SFZ

Pokuty udelené fyzickým osobám (jednotlivcom – napr. hráèom, trénerom) sú pripísané na 
mesaènú zbernú faktúru FK, v ktorom je jednotlivec registrovaný. FK si na základe zmluvného 
vz�ahu s dotknutou fyzickou osobou príslušnú pokutu vysporiada.

1. Podanie žiadosti na ObFZ a jeho komisií                                                   4 eur
 a) zmena termínu MFZ èl. 18 žiaci                5 eur

                                                                                                           dorast 5 eur
                                                                                                           dospelí 10 eur

2. Nenastúpenie na MFZ pod¾a FN/SP, poplatok pod¾a bodu 17 písmena b.
3. S�ažnos� pod¾a èl. 28 10 eur
4. Odvolanie voèi rozhodnutiu komisií FN/SP 126

                                                                                            žiaci 30 eur
                                                                                                           dorast 30 eur
                                                                                                           dospelí 50 eur

Námietky a odvolanie nesmú ma� formálne chyby a budú prerokované iba vtedy, 
ak boli podané v zmysle èl. 118-130 SP

5. Registraèný poplatok – ObFZ upúš�a od reg. poplatku

6. Prestupový poplatok(prestup, hos�ovanie, zrušenie hos�ovania Ma K.)
- žiak 5 eur
- dorastenec 7 eur
- dospelí 10eur

7. Disciplinárny poplatok
a) Za prerokovanie priestupku jednotlivca, alebo žiados� na zmenu trestu.

 - žiak 5 eur
- dorastenec 5 eur
- dospelý, funkcionári FK, R, DZ po 10 eur

b) Napomínanie hráèov (dorast, dospelí) po 4, 8, 12 ŽK                                     7 eur
8. Za prerokovanie previnenia kolektívov
(nedostatoèná usporiadate¾ská služba, výtržnosti medzi divákmi, predèasný odchod z hracej 
plochy, inzultácia R, DZ) v MFZ                                              7 eur
9. Písomná neospravedlnená úèas� na podujatiach ObFZ , neospravedlnená úèas� 
na zasadnutiach komisii na základe predvolania 

                                                                                    - jednotlivci            10 eur
                                                                                    - družstvá (aktív )   10 eur

10. Písomná neospravedlnená úèas� na medzinárodnom finálovom 
turnaji ví�azov 1. tried (PL, CZ, SK)    165 eur
11. Neskoré plnenie nariadení ObFZ                                                                    10 eur
12. Odhlásenie alebo vylúèenie družstva zo sú�aže po jej vyžrebovaní.

- žiaci, dorast po 330 eur
- dospelí    165 eur

13. Podnet   èl. 29 odvolanie                                                                                  35 eur
14. Neoprávnený štart hráèa v majstrovskom futbalovom stretnutí 165 eur  
15. Poplatok za neplnenie nariadenia èl. 26 a) 50 eur
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28. S�AŽNOSTI

V prípade, že FK chce poda� s�ažnos� na výkon R, AR, táto musí byt zaslaná KR ObFZ  
najneskôr do 48 hodín po stretnutí. S�ažnos�, ktorú môže FK poda� aj prostredníctvom ISSF 
systému, musí obsahova�:
názov a adresu klubu, ktorý podáva s�ažnos�;
mená, priezviská a adresy zástupcov oprávnených klub zastupova�;
oznaèenie stretnutia, ktoré je predmetom s�ažnosti;
popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voèi ktorým podáva klub s�ažnos�, s vyznaèením 
èasu (minutáže);
peèiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu s uvedením ich mien, priezvisk a 
funkcií;
Poplatok za prerokovanie s�ažnosti na výkon R, AR alebo FK zahrnutý do mesaènej zbernej 
faktúry vystavenej SFZ a bude vrátený klubu iba v prípade, že s�ažnos� bola uznaná za 
opodstatnenú vo všetkých jej bodoch. Listy, resp. podnety klubov, ktoré nespåòajú vyššie 
uvedené podmienky oficiálnej s�ažnosti, KR neprerokuje.
Kapitán družstva má v zmysle PF - pravidlo V, èas� C, bod 29/c právo požiada� R o záznam 
námietok do príslušnej rubriky na prednej strane Zápisu o stretnutí. Takýto záznam v Zápise o 
stretnutí nie je možné klasifikova� žiadnou stranou ako s�ažnos�.
Kapitán môže vznies� námietky proti:
výsledku stretnutia;
priebehu stretnutia;
náležitostiam hracej plochy;
štartu niektorého súperovho hráèa;
výstroja hráèov súperovho družstva;
striedaniu náhradníkov;
popisu priestupkov napomínaných alebo vylúèených hráèov
 Kapitán však nesmie namieta� voèi výkonu R. K výkonu R patria jeho rozhodnutia, súvisiace s 
uplatòovaním pravidiel hry (napr.: uznanie, resp. neuznanie dosiahnutého gólu; nariadenie, 
resp. nenariadenie pokutového kopu; udelenie, resp. neudelenie osobného trestu - ŽK, ÈK; 
rozhodnutia R alebo AR pri uplatnení pravidla XI - hráè mimo hry, resp. hráè v postavení mimo 
hry a pod.). Námietky alebo pripomienky k uvedeným okolnostiam môže klub uplatni� 
podaním s�ažnosti príslušnej odbornej komisii a v zmysle RS.
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29. ODVOLACIE KONANIE, PODNET

Odvolacia komisia ObFZ (ïalej len OK) je jednostupòovým odvolacím  orgánom 
zabezpeèenia spravodlivosti  ObFZ s odvolacou a prieskumnou právomocou. ktorý 
prerokováva odvolania podané proti rozhodnutiam komisií ObFZ.
OK ObFZ rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam volebnej komisie, disciplinárnej 
komisie, proti rozhodnutiam odborných komisii a iných orgánov ObFZ , proti ktorým je 
odvolanie prípustné. 
Odvolanie, alebo podnet podáva navrhovate¾ na orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, 
alebo ktorého postup sa napáda. Predseda tohto orgánu najneskôr do 7 dní od doruèenia 
odvolania, alebo podnetu spåòajúceho všetky náležitosti ( ïalej len „riadne doruèenie“) 
predloží odvolanie alebo podnet s potrebnými podkladmi odvolacej komisii, ak orgán, ktorý 
napadnuté rozhodnutie vydal, alebo ktorého postup sa napáda, v tej istej lehote odvolaniu, 
alebo podnetu v plnom rozsahu sám nevyhovie.
Ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, alebo ktorého postup sa napáda, vyhovie sám v 
plnom rozsahu odvolaniu, alebo podnetu, predseda tohto orgánu nepredkladá vec odvolacej 
komisii, o èom navrhovate¾a bezodkladne informuje..
Ak je odvolanie riadne doruèené, OK preskúma a prerokuje podané odvolanie neodkladne, 
vždy v stanovených termínoch pod¾a sú�ažného , disciplinárneho, prestupového, matrièného 
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3.

4.

5.



www.obfzkysuc.sk

27

poriadku i ïalších noriem, vydá svoje rozhodnutie a predloží ho na najbližšie zasadnutie VV 
ObFZ.
Ak odvolanie, alebo podnet  nespåòajú podmienky riadneho doruèenia, orgán ktorý ich prijal 
vykoná primerané opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov, k èomu navrhovate¾ poskytne 
súèinnos�, inak bude konanie zastavené.
Konanie o odvolaní, alebo preskúmavacie konanie o podnete zaèína riadnym doruèením 
odvolania, alebo podnetu navrhovate¾a predsedovi orgánu ( spravidla v deò zasadnutia 
orgánu). O odvolaní, alebo podnete je odvolacia komisia povinná rozhodnú� najneskôr do 30 
dní, ak však vec neznesie odklad, najneskôr do 14 dní riadneho doruèenia odvolania, alebo 
podnetu.
Podmienkou pre zaèatie konania vo veci v odvolacom i preskúmavacom konaní je zaplatenie 
stanoveného poplatku, ak konanie nie je od poplatku oslobodené.  Predseda OK má právo 
zúèastòova� sa rokovania VV  ObFZ v prípade, keï je v programe rokovania odvolacie 
konanie.
Odvolacia komisia ObFZ môže rozhodnú� vo veci formou uznesenia niektorým z 
nasledovných spôsobov : 
konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie a rozhodnutie vo veci, alebo 
ak sa na základe zistených okolností prípadu javí ïalšie konanie ako neúèelné.
Odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie  orgánu, v súlade bolo vydané s  predpismi 
SFZ, prípadne vydanými predpismi ObFZ v rámci ich právomocí.
zmení rozhodnutie, ak napadnuté rozhodnutie nebolo vydané v súlade s predpismi SFZ, SsFZ 
a  ObFZ.
zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec so svojim stanoviskom orgánu , ktorého rozhodnutie 
na základe podnetu preskúmavala a odovzdá na nové konanie a rozhodnutie.
Proti koneènému rozhodnutiu odvolacieho konania v rámci ObFZ je možné poda� opravný 
prostriedok na odvolaciu komisiu SFZ (viï èlánok 59 Stanov SFZ), resp. na Rozhodcovský 
súd SFZ, pri dodržaní ustanovenia èl. 11, ods. 1 týchto stanov.
10. Podnet – Klub môže poda� podnet na herné dôsledky najneskôr do troch dní po skonèení 
príslušnej èasti sú�ažného roèníka. Podnet voèi schváleným výsledkom príslušnej èasti 
sú�ažného roèníka a roèníka ako celku poslaný po tomto termíne, príslušný riadiaci orgán nie 
je oprávnený akceptova�. Postupova� v zmysle èl. 126-130 SP.
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30. INFORMAÈNÝ SYSTÉM SLOVENSKÉHO FUTBALU (ISSF)

Prechodom na ISSF, ktorý bol schválený VV ObFZ pre všetky sú�aže riadené ObFZ Kysúc. 
Zmena matriènej príslušnosti
Každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku pod¾a:
zaradenia družstva dospelých do sú�aže
zaradenia družstva dorastu do sú�aže (pokia¾ klub nemá družstvo dospelých v sú�aži)
zaradenia družstva žiakov do sú�aže (pokia¾ klub nemá ani družstvo dospelých, ani družstvo 
dorastu zaradené do sú�aže)
Zmena v spôsobe realizácie transferov hráèov
Transfer realizuje a poplatok sa platí príslušnému zväzu (SFZ, RFZ, ObFZ), do ktorého patrí 
cie¾ový klub transferu pod¾a novej matriènej príslušnosti pre všetky vekové úrovne.
Povolenie elektronických transferov hráèov
Prechod na nové RP
Pri postupnom prechode na nové plastové RP bez uvedenia klubovej príslušnosti duálne 
naïalej platia aj existujúce RP, maximálne do skonèenia ich platnosti. Platnos� preukazu je 5 
rokov od posledného vydania. K novým registráciám sa vydávajú už len nové RP.
RP sú vyrábané denne na základe schválených žiadostí príslušným matrikárom cez 
elektronickú podate¾òu ISSF, alebo priamym zadaním žiadosti matrikárom na požiadavku FK 
o vydanie RP. RP sa expedujú denným sumarizovaním schválených RP za FK a zadaného 
kuriéra (osoba pre prevzatie dobierky). Doruèenie je maximálne do 48 hodín od expedície. RP 
sa zasielajú na dobierku (celá suma sa platí pri preberaní zásielky) a obsahom dodávky sú 
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objednané karty a riadna faktúra od SFZ. V cene dodávky kuriérom je jedno opakované 
doruèenie. 
Cena za vystavenie nového RP je 5 eur. Cena dobierky a poštovného sa pripoèítava k cene 
registraèných preukazov a je za�ažená platnou DPH. 
Vydavate¾om a vlastníkom RP je SFZ. Držite¾om RP je osoba, na ktorú je RP vystavený, 
prièom RP je neprenosný na inú osobu napriek tomu, že RP objednáva Klubový ISSF 
manažér. Finanèné náležitosti týkajúce sa platby za RP sú vecou dohody medzi FK a hráèom. 
Poskytnutie RP inej osobe (napr. technickému vedúcemu družstva) je osobným rozhodnutím 
držite¾a RP. Prípadné spory o vrátení RP sú v uvedenom prípade mimo kompetencie 
riadiacich orgánov SFZ.Prechod na mesaènú zbernú faktúru
Mesaèná zberná faktúra nahrádza úhrady poplatkov a pokút vopred. Spôsob a termín úhrady, 
ako aj sankèné opatrenie pri nezaplatení mesaènej zbernej faktúry, upravuje èl. 31 tohto RS.
Vyhotovenie elektronického Zápisu o stretnutí ihneï po stretnutí v zmysle príslušných èlánkov 
SP a tohto RS.
Aktuálne znenie predpisov SFZ, vrátane príslušných zmien (viï príslušné predpisy – SP, 
Registraèný poriadok, PP a DP), je zverejnené na oficiálnej webovej stránke SFZ.

e)

f)

g)

31. POPLATKY – uvedené vo futbalových normách SFZ

Úhrady platieb na úèet SFZ je platite¾ povinný realizova� výhradne bankovým prevodom alebo 
priamym vkladom (nie šekom) na bankový úèet SFZ èíslo úètu 5029610884/0900 na základe 
mesaèných zberných faktúr vystavených SFZ vždy po skonèení kalendárneho mesiaca a so 
splatnos�ou 14 dní. Variabilný symbol úhrady je èíslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaju, 
resp. nesprávneho údaju alebo v prípade, že platite¾ týmto požadovaným spôsobom platbu 
neuskutoèní, platba nebude akceptovaná a bude považovaná za neuhradenú! Voèi platite¾ovi sa 
v takomto prípade bude ïalej pokraèova� v zmysle platného DP.
V prípade, ak klub riadne a vèas neuhradí mesaènú zbernú faktúru, považuje sa to za 
nedodržanie sú�ažných kritérií. Automatickým športovo-technickým dôsledkom toho, že klub 
riadne a vèas neuhradí mesaènú zbernú faktúru, je zastavenie sú�ažnej èinnosti, ktoré  sa  
vz�ahuje len na „A“ družstvo dospelých dotknutého klubu a zastavenie matriènej 
èinnosti klubu, s úèinkom odo dòa nasledujúceho po poslednom dni splatnosti, až do riadneho 
uhradenia celej dlžnej èiastky.
Za uhradenie poplatkov riadne a vèas, sa považuje ich uhradenie v lehote splatnosti (pripísanie 
sumy na úèet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym 
uvedením variabilného symbolu úhrady.
Ekonomický úsek  SFZ  importuje  informácie o uhradených faktúrach do systému ISSF každý 
pracovný deò, na základe bankového výpisu. Faktúry zaplatené poštovou poukážkou môžu by� 
identifikované až po zaslaní kópie poštovej poukážky od Slovenskej pošty a.s., èo môže spôsobi� 
oneskorenú identifikáciu platby. Z tohto dôvodu je vo vlastnom záujme FK, aby uhrádzal 
faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na úèet SFZ so správne uvedeným 
variabilným symbolom, ktorým je èíslo faktúry. SFZ je oprávnený vráti� neidentifikovate¾né 
platby spä� na úèet príkazcu.
Dotknuté kluby a riadiaci orgán príslušnej sú�aže sú informované o výške neuhradených 
poplatkov, lehote splatnosti, dôsledkoch neuhradenia poplatkov, ako aj o zaplatení poplatkov 
prostredníctvom oznamov zasielaných z ISSF, v ktorom sa pre potreby SFZ a jeho èlenov vytvára 
automaticky zoznam klubov, ktoré neuhradili riadne a vèas mesaèné zberné faktúry. V prípade 
rozporu o uhradení platby, plnenie povinnosti preukazuje platite¾ dokladom z banky alebo 
bankovým výpisom. Prípadné reklamácie platieb vybavuje ekonomický úsek SFZ, ktorý o svojich 
zisteniach informuje riadiaci orgán sú�aže. V prípade, ak reklamácia bola uznaná, úèinok 
športovo-technických dôsledkov sa ruší ku dòu, kedy boli prostriedky na úhradu mesaènej 
zbernej faktúry pripísané v prospech úètu SFZ.
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32. PODMIENKY VYHOTOVENIA VIDEOZÁZNAMU

Zásady vyhotovenia videozáznamu a spôsob jeho využitia
Vo všetkých stretnutiach I. triedy dospelých je dòom 20.9.2009  usporiadajúci klub povinný 
zabezpeèi� vyhotovenie nestrihaného neprerušovaného videozáznamu s trvalým údajom 
prebiehajúceho èasu. Ostatné FK majú možnos� vyhotovi� videozáznam z MFS vo všetkých 
vekových kategóriách poriadaných ObFZ Kysúc.
Záznam musí by� vyhotovený z optimálneho miesta videokamerou umiestnenou na statíve vo 
výške minimálne 1,5 m nad úrovòou HP.
FK musí pred stretnutím nahlási� meno videotechnika túto skutoènos� poznamená rozhodca v 
zápise o stretnutí.
Videotechnik vyhotovuje videozáznam od momentu vstupu rozhodcov na hraciu plochu pred 
zahájením stretnutia a druhého polèasu. Po ukonèení prvého polèasu a stretnutia 
videotechnik sníma odchod  rozhodcov z hracej plochy a následne aj mimo hracej plochy až 
do priestorov, ktoré sú z miesta vyhotovenia videozáznamu videokamerou dosiahnute¾né.
Právo vyhotovi� videozáznam má domáci aj hos�ujúci FK.
Usporiadajúci FK nie je povinný poskytnú� zhotovite¾ovi záznamu elektrickú prípojku na 
videokameru.
Keïže videozáznam si k svojej èinnosti majú právo vyžiada� odborné úseky pri ObFZ Kysúc 
ako aj ïalšie orgány ObFZ, FK sú povinné videozáznam archivova� najmenej 15 dní odo dòa 
odohrania predmetného stretnutia

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)
i)

Vyžiadaný videozáznam predkladá klub výluène na DVD.
Pri porušení vyššie uvedených ustanovení môžu odborné komisie alebo ïalšie orgány ObFZ 
navrhnú� ŠTK peòažnú pokutu pre zodpovedný FK až do výšky 150 €.
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33. SÚ�AŽ O NAJLEPŠIEHO STRELCA I. TRIEDY DOSPELÝCH 

ObFZ Kysúc tradiène vyhlasujeme sú�až o najlepšieho strelca I. triedy ObFZ Kysúc. Pohár získa 
hráè I. triedy dospelých, ktorý v sú�ažnom roèníku 2013/2014 strelí najviac gólov do súperovej 
bránky. V prípade, že najviac gólov dosiahnu viacerí hráèi, pohár získa ten, ktorý dosiahne 
najvyšší poèet gólov z hry (nie pokutové kopy). Sú�až sleduje a hodnotí priebežne ŠTK ObFZ 
Kysúc a aktuálny stav zverejòuje v úradných správach. 

V spolupráci firmou  QUICK SPORT vyhlasujeme sú�až o najlepších strelcov I. tried dorastu a 
žiakov  ObFZ Kysúc. Pohár firmy QUICK SPORT,  získa hráè, ktorý v sú�ažnom roèníku 
2013/2014 strelí najviac gólov do súperovej bránky. V prípade, že najviac gólov dosiahnu viacerí 
hráèi, pohár získa ten, ktorý dosiahne najvyšší poèet gólov z hry (nie pokutové kopy). Sú�až 
sleduje a hodnotí priebežne ŠTK ObFZ Kysúc a aktuálny stav zverejòuje v úradných správach.

34. SÚ�AŽ O NAJLEPŠIEHO STRELCA MLÁDEŽNÍCKYCH SÚ�AŽÍ 
      - POHÁR QUICK SPORT

V spolupráci s firmou STAVMARKET spol. s r.o. vyhlasujeme sú�až o najslušnejší kolektív I. triedy 
ObFZ Kysúc. Pohár získa mužstvo I. triedy ObFZ Kysúc, ktoré dosiahne v sú�ažnom roèníku 
2013/2014 najvyšší poèet  bodov v zmysle propozícii, ktoré tvoria prílohu è. 2 tohto rozpisu. V 
prípade, že viaceré kluby dosiahnu rovnaký poèet bodov, rozhoduje o koneènom ví�azovi 
koneèné postavenie v tabu¾ke po skonèení sú�aže. Sú�až sleduje a hodnotí priebežne ŠTK ObFZ 
Kysúc na základe zápisov z MFZ, a aktuálny stav zverejòuje v úradných správach. Sú�až 
slušnosti je pre družstvá I. triedy povinná.

35. SÚ�AŽ SLUŠNOSTI – 
POHÁR FIRMY STAVMARKET spol, s r.o. Turzovka

Po sú�ažnom roèníku 2013/2014 odmení ObFZ Kysúc pamätnou plaketou na základe podkladov 
príslušných komisií (TMK a KR) trénera a rozhodcu, ktorí svojím prístupom i výsledkami 
najvýraznejšie prispejú k rozvoju futbalu na Kysuciach, nielen v danom sú�ažnom roèníku. 
Odmenený bude tréner v kategórii mládeže a dospelých. V prípade ceny pre rozhodcu sa bude 
najmä prihliada� na citlivé držiavanie pravidiel futbalu a hájenie fair-play hry.

36. TRÉNERSKE A ROZHODCOVSKÉ OCENENIE
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37. LEKÁRSKE PREHLIADKY 

Za realizáciu prehliadok svojich hráèov je zodpovedný klub. Povinné prehliadky sa vykonávajú 1x 
roène. Poverený èlen realizaèného tímu vedie riadnu dokumentáciu o vykonaných prehliadkach 
(meno, priezvisko, RÈ, potvrdenie príslušného lekára a zaradenie do zdravotnej skupiny) èl.36 
SP. Dokladom o vykonanej prehliadke je potvrdená súpiska, prípadne zoznam družstva 
príslušným lekárom pod¾a bodu 13/a tohto rozpisu.
Potvrdzovanie zdravotnej spôsobilosti (potvrdenie súpisky, resp. zoznamu) vykonáva:
1. obvodný lekár 
- u mládeže  - obvodný lekár pre deti a dorast 
- u dospelých - obvodný lekár pre dospelých
2. telovýchovný lekár pre ObFZ Kysúc 
MUDr. Jozef BORÁK - ambulancia telovýchovného lekárstva K. Lieskovec, tel.: 041 4231133, 
0905200369        
- pre štart vo vyššej vekovej kategórii v zmysle èl. 113 SP.

38. ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIE

Tento rozpis je nedelite¾nou súèas�ou Futbalových noriem zmien a doplnkov vrátane zmien a 
doplnkov uverejnených v Úradných správach ObFZ Kysúc s úèinnos�ou od dòa ich zverejnenia. 
Rozpis je záväzný pre riadiaci zväz, rozhodcov, delegátov a kluby ObFZ Kysúc. Výklad k tomuto 
rozpisu prislúcha komisiám ObFZ Kysúc a môže by� pozmenený výhradne Výkonným výborom, 
resp. Radou ObFZ Kysúc. 
Rozpis sú�aži ObFZ Kysúc bol schválený Konferenciou ObFZ Kysúc 12.7.2013. 

Stanislav ŠPILA v. r. Milan ŠKORNÍK v.r                               Lenka Rumanová
predseda ObFZ      predseda ŠTK         sekretár  ObFZ
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