OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ KYSÚC
ul. Športovcov 2525, 022 01 Čadca
č. t. 041/4332109
_____ __________________________________________________________________

FK.......

V Čadca21.05.2018
Vyjadrenie sa k modelom súťaží dospelých 2018/2019.
Dôvodová správa: Vzhľadom na pretrvávajúci nelichotivý stav počtu družstiev
dospelých v VI. lige a VII. lige /súčasný stav 13.družstiev , 3.družstva/
v dôsledku postupu družstiev do vyšších súťaží, neprihlásenie sa do súťaží
resp. odhlásenie družstiev pred alebo v priebehu súťažného ročníka je
neúnosný a VII. Liga začína byť na hranici regulárnosti. Súťaž nemá
potrebnú kvalitu , trojkolový systém je pre kluby demotivujúci a samostatná
súťaž stráca svoj charakter. Ani nasledujúci vývoj nenasvedčuje navýšenie
počtu družstiev. Z toho dôvodu sa na Vás obraciame s možnosťou sa vyjadriť
k možným modelom súťaží pre súťažný ročník 2018/2019 po zohľadnení
ekonomických , športových a poveternostných hľadísk.
Súčasný stav: VI. liga -13 družstiev , VII. Liga -3.družstva.
Návrh reorganizácie súťaží v kategórií dospelých od súťažného ročníka
2018/2019 v zmysle článku 36 bod k stanov ObFZ Kysúc.
1.Model:
Jedna skupina max. počet účastníkov 16 resp.17 družstiev , dvojkolový
systém jeseň – jar . Počet stretnutí v súťažnom ročníku pri aktuálne 17
družstvách bude 32.
2.Model:
-Dve súťaže VI. ligy rozdelených podľa územného a geografického princípu
podľa možnosti a počtu prihlásených družstiev okresy CA +KNM /min.17
družstiev t.j 9+8/ .O zaradení družstiev rozhodne VV ObFZ Kysúc.
-Súťaž bude rozdelená na dve časti t. j základnú a nadstavbovú.
-Základnú časť družstva odohrajú v dvojkolovom systéme každý s každým doma
- von.
-V nadstavbovej časti sa družstva rozdelia podľa umiestnenia zo základnej
časti. V skupine o postup budú hrať družstva umiestnené na 1.-až 5.miestách
v základných skupinách so započítaním bodov zo vzájomných stretnutí.
O umiestnení na 5. miestach pri rovnosti bodov rozhodujú vyšší počet bodov
zo vzájomných stretnutí, gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí, vyšší
počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach. Súťaž
bude pokračovať dvojkolovým systémom družstiev doma- von , ktoré sa spolu
nestretli v základnej časti. Víťaz nadstavbovej časti postupuje do V. ligy
SsFZ po splnení licenčných podmienok.
-Družstva umiestnené na 6. až ....mieste budú pokračovať v nadstavbovej
časti o konečné umiestnenie dvojkolovým systémom doma- von s družstvami ,
s ktorými sa nestretli v základnej časti . Body zo základnej časti zo
vzájomných stretnutí sa prenášajú do tabuľky o umiestnenie.
-V prípade neparitného počtu družstiev v základnej časti napr. 10 -9 sa
družstvám s väčším počtom účastníkov /napr.10/ odrátajú po tri body do
nadstavbovej časti o celkové umiestnenie na 6. až .....mieste.

Počet súťažných stretnutí pri tomto modeli bude 24 resp. 22.

Výhody systému:
-Optimalizácia súťaží dospelých.
-Ekonomické hľadisko.
-Atraktivita súťaží.
Rozdelenie družstiev podľa aktuálneho stavu:
VI. liga Sk. A
Korňa, Podvysoká, Olešná, Zákopčie, Raková, Stará Bystrica, Čadca B, Nová
Bystrica , Radôstka.
VI. liga sk. B
Rudinská, Nesluša, Snežnica, Radoľa, Ochodnica , Lodno, Rudina , Vadičov.
Návrh súťaží od ročníka 2019/2020
6.liga – 12 účastníkov , dvojkolový systém jeseň- jar , počet stretnutí 22.
7.liga – minimálne 6 účastníkov , štvorkolový systém jeseň – jar , počet
stretnutí 20.
Ing. Ladislav Šlapka,
predseda ŠTK ObFZ Kysúc

PaedDr. Stanislav Špila,
predseda ObFZ Kysúc

Návratka.

Podporujeme model /zakrúžkovať/:
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2

Máme iný návrh:............................................................
...........................................................................
...........................................................................

V............... dňa........

...........................
pečiatka a podpis predsedu FK

Vyplnenú návratku zaslať emailom resp. poštou v termíne do 11.06.2018 na
adresu:
Oblastný futbalový zväz Kysúc, ulica športovcov 2525 , 02201 Čadca
Email: sekretariat@obfzkysuc.sk

