Spravodajca č. 4/2017-18

28.7. 2017

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS:
 Terchová – NE/UHČ – jesenná časť 2017/2018
 03.08.2017 /štvrtok/ o 16,30 hod. 1.kolo IV. liga S Terchová – Žabokreky
 05.08.2017 /sobota/ o 16,30 hod. 1.kolo IV. liga J Medzibrod – V. Krtíš
 06.08.2017 /nedeľa/ o 16,30 hod. 1.kolo IV. liga J Šalková – S. Ďarmoty
 26.08.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 4.kolo III. liga Krásno n. K. – L. Hrádok
 29.08.2017 /utorok/ o 16,00 hod. 1.kolo V. liga C Priechod – Selce
 01.09.2017 /piatok/ o 16,30 hod. 2.kolo V. liga A Rajec – Zborov n. Bystricou
 16.09.2017 /sobota/ o 11,00 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Makov
1. ŠTK nariaďuje odohrať MFS:
 29.08.2017 /utorok/ o 16,00 hod. 2.kolo IV. liga J Revúca – Medzibrod
2. SP článok 48 – Striedanie hráčov
 V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených SFZ môže družstvo striedať
najviac 3 hráčov. V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených SsFZ a ObFZ a
v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov.
 V stretnutiach Slovnaft Cupu 2017/2018 môžu FK využiť striedanie najviac po 3 hráčov. V prípade
nerozhodného výsledku sa stretnutie SC nepredlžuje, po 90 min. nasledujú kopy na bránu zo
značky pokutového kopu po 5 pre každé družstvo.
Nové tlačivo – Záznam z porady o organizácii stretnutia – je zverejnené na stránke SsFZ v časti
Komisie – ŠTK – materiály.
3. SP článok 43 – Registračný preukaz a identifikácia hráča
 (3) Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem týchto prípadov:
 a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o
vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou a registračný preukaz mu ešte do
termínu stretnutia nebol dodaný, alebo
 b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a predloží platný
registračný preukaz najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže.
 (4) Hráč, ktorý nemá osobný doklad totožnosti s fotografiou, nesmie na stretnutie nastúpiť; to neplatí, ak
hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho
totožnosť podľa odseku 3 aj bez fotografie (napr. karta poistenca).
 (5) Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 identifikovať hráča podľa predloženého
dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a fotografie overiteľnej v ISSF za účasti kapitánov oboch družstiev
a túto skutočnosť aj s odôvodnením uviesť v zápise o stretnutí.
 (6) Ak hráč nemôže registračný preukaz predložiť podľa odseku 3 písm. b) preto, že bol zničený, stratený
alebo odcudzený, je povinný predložiť najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu
súťaže doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.
V prípade zabudnutia RP
Upozorňujeme R na dôslednú kontrolu platnosti RP od začiatku súťažného ročníka, nakoľko už
v jesennej časti viacerým preukazom končí ich platnosť.
4. Vyžrebovanie súťaží dospelých a mládeže nájdete na stránke www.ssfz.sk v časti:
a) Vyžrebovanie – súťaže
b) Rozpis súťaží – vyžrebovanie
5. Pripomíname, že v termínovej listine 2017/2018 platí Asociačný termín 9.-10.9.2017 /6.kolo/ len pre III. ligu
dospelých.
6. Harmonogram obhliadok futbalových ihrísk na základe telefonického dohovoru:
 31.7. 2017 (pondelok) – Turzovka /10,00-11,00/; Vysoká n. Kysucou /11,30-12,30/; Rajecké Teplice
/14,00-15,00/; Ladomerská Vieska /16,30-17,30/
 1.8.2017 (utorok) – Sučany /9,00-10,00/; Dúbrava /10,30-11,30/; Zubrohlava /13,00-14,00/; Bacúch
/16,00-17,00/
 2.8.2017 (streda) – Lubeník /10,00-11,00/; Buzitka /12,00-13,00/; Príbelce /14,00-15,00/; Sása /16,0017,00/

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

1. KM oznamuje:.
 Všetky trvalé výnimky sú k dnešnému dňu schválené a upravené v ISSF podľa požiadaviek FK
v prihláške, na aktíve, resp. v podaní k 26.7.2018. Žiadame FK o kontrolu a nahlásenie prípadnej
potreby opravy obratom podaním v ISSF.
 Dohoda o striedavom štarte hráča – max. 5 hráčov za jedno družstvo mládeže predložia FK skenom pre
súťaže dorastu do 2.8.2017 a pre súťaže žiakov do 16.8.2017 iba e-mailom .
 Doručené Dohody o spoločnom družstve :
Brusno–Ondrej - Jasenie – dohoda o vytvorení spoločného družstva U19,
Stráňavy – Mojš – dohoda o vytvorení spoločného družstva U19,
Čebovce – Príbelce- dohoda o vytvorení spoločného družstva U19,
L. Štiavnica – Ludrová – dohoda o vytvorení spoločného družstva U13,
Ludrová – L. Štiavnica - dohoda o vytvorení spoločného družstva U15.
 Neschválené Dohody o spoločnom družstve v súťažnom ročníku 2017/2018:
Stráňavy – Mojš – U19 ( spoločné družstvo môžu vytvoriť iba 2 FK),
Ludrová – L. Štiavnica – U15 ( v kompetencii ObFZ L. Mikuláš),
L. Štiavnica – Ludrová – U13 ( v kompetencii ObFZ L. Mikuláš).
 Schválené Dohody o spoločnom družstve v súťažnom ročníku 2017/2018:
U19 – FK Brezno – ŠK Partizán Čierny Balog,
U19 – TJ Tatran VLM Pliešovce – OŠK Dobrá Niva,
U19 – OŠK Ludrová – TJ Družstevník Liptovská Štiavnica,
U19 – OŠK Baník Stráňavy – TJ Považan Nezbudská Lúčka,
U19 – OŠK Stožok – MFK Vígľaš-Pstruša,
U19 – FK FC Baník Veľký Krtíš – TJ Slovan Modrý Kameň,
U19 – Športový klub Vinica – TJ Družstevník Kamenné Kosihy,
U19 – FK 34 Brusno – Ondrej – FK 1928 Jasenie,
U19 – TJ Vinohrad Čebovce – TJD Príbelce
U19,17 – MFK Bytča – Akadémia Juventus Žilina,
U19 – TJ Slovan Tomášovce – ŠK Slovan Vidiná,
U15,13 – Futbalová Akadémia Veľký Krtíš – TJ Prameň Dolná Strehová,
U15,13 – MFK Bytča – Akadémia Juventus Žilina,
 Podané Dohody o striedavom štarte hráčov:
Patrik Kubalík (1292286) – Čadca – Čierne (U19)
 Jesenná časť súťažného ročníka 2017/2018 začína nasledovne:
 II. liga U19, U17 – 6.8.2017,
 III. liga dor. a IV.liga dor. – 19.8.2017,
 Žiaci – 26.8.2017.
 Žiadame FK, aby sa v zmysle SP veľmi dôsledne zaoberali ešte v období prípravy na súťaže v novom
súťažnom ročníku so zdravotným zabezpečením :
 lekárska prehliadka hráčov,
 zdravotná služba na stretnutí.
 Žiadame FK, aby pri podávaní žiadostí cez ikonu „Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy“ podávali
žiadosť za každú kategóriu zvlášť.
 Výnimky platné len pre jesennú časť si môžu kluby nahlasovať najneskôr do 31.7.2017.
2. Schválené výnimky pre jesennú časť súť.roč.2017/2018:
a) MFK Dukla Banská Bystrica (U19, U17) – ihrisko Štiavničky BB,
b) ŠK Heľpa (U19) – SO ÚHČ dosp.
3. KM schvaľuje zmenu termínu, miesta a ÚHČ:
Dorast
a) II. liga U19, U17 – 1.kolo (Námestovo – Dukla BB) z 30.8. na 06.09.2017 o 14,00 a 16,30,
b) II. liga U19, U17 – 2.kolo (Martin – Rakytovce) z 12.08. na 10.08.2017 (štvrtok) o 15,00 (U17) a 17,00
(U19),
c) II. liga U19, U17 – 4.kolo (Martin – Dukla BB) z 26.8. na 24.08.2017 (štvrtok) o 15,00 (U17) a 17,00 (U19),
d) III. liga dor.sk.Sever – 4.kolo (D. Kubín – Krásno nad Kys.) 26.08.2017 o 14,00 – opačné poradie, ihrisko
Krásno nad Kysucou,
e) III. liga dor.sk.Juh – 1.kolo (V. Krtíš – Nová Baňa) z 29.08. na 12.08.2017 o 10,00,
f) IV. liga dor.sk.D – 3.kolo (Vinica – Rapovce) 19.8.2017 o 16,30 – zmena ÚHČ.
Žiaci
g) II. liga U15, U13 sk. Sever – 4.kolo (D. Kubín – L. Mikuláš) z 26.08. na 27.08. 2017 o 10.00 a 12,00 opačné poradie, ihrisko FK L.Mikuláš.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)
D-1 DK upozorňuje funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v Slovenskom pohári, že hráč môže
počas účinnosti disciplinárnej sankcie na počet súťažných stretnutí, ktorá mu bola uložená v súťažiach SsFZ
za previnenie v jarnej časti ročníka 2016/2017 (disciplinárna sankcia, resp. jej časť sa preniesla do súťažného
ročníka 2017/2018), nastúpiť v stretnutiach Slovenského pohára.

D-3 DK upozorňuje funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v Slovenskom pohári, že
disciplinárne previnenia v týchto stretnutiach posudzuje a disciplinárne sankcie ukladá DK Slovenského
futbalového zväzu.
D-6 Na základe podnetu sekretariátu SsFZ FK Detva, Teplička nad Váhom, Ružomberok jun., Veľký Krtíš, Rajec,
Vysoká nad Kysucou, Čierne, Varín, Rajecké Teplice, Zubrohlava, Oravská Poruba, Bešeňová, Nižná, Kováčová
a Čebovce dospelí pokuta po 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1b a 64-4 za nepredloženie „návratky“ s aktuálnymi
kontaktnými údajmi FK. DK stanovuje nový termín predloženia „návratky“ do 1.8.17. V prípade nepredloženia
„návratky“ v dodatočne stanovenom termíne, príslušným družstvám budú uložené nové disciplinárne sankcie – pokuta
a pozastavenie súťažnej činnosti družstva FK.
D-7 Na základe podnetu sekretariátu SsFZ FK Stará Bystrica, Oščadnica, Lisková, Prestavky, Kremnica, Podvysoká,
Dlhá nad Oravou, Zákamenné, Heľpa, Stožok, a Cinobaňa (všetko dorast), CVČ Brusno, Vígľaš-Pstruša, KIin,
Raková, FA Veľký Krtíš a Ľubochňa (všetko SŽ) pokuta po 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), 64-1b a 64-4 za nepredloženie
„návratky“ s aktuálnymi kontaktnými údajmi FK. DK stanovuje nový termín predloženia „návratky“ do 1.8.17. V prípade
nepredloženia „návratky“ v dodatočne stanovenom termíne, príslušným družstvám budú uložené nové disciplinárne
sankcie – pokuta a pozastavenie súťažnej činnosti družstva FK.
D-8 DK upozorňuje funkcionárov FK na skutočnosť, že v ISSF pri nahrávaní nominácií na stretnutia v prípade,
že na stretnutie je nominovaný hráč, ktorému bolo zrušené pozastavenie výkonu športu za 5 a 12 ŽK podľa D981 a 984-993, môže takémuto hráčovi byť pri nominácii v jeho riadku vysvietený červený výkričník. Napriek
uvedenej skutočnosti je hráč oprávnený nastúpiť na stretnutie.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP SFZ.

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)
1. Prerokovaná sťažnosť FK zo stretnutia Slovnaft Cupu: Tvrdošín (Nižná – Tvrdošín) – sťažnosť opodstatnená.
2. Náhradný termín fyzických previeroka letného seminára rozhodcov SsFZ sa uskutoční 28. júla 2017
(piatok) o 16:00 hod. v Banskej Bystrici (Štiavničky). Zúčastnia sa:III.L – Čičmanec, Chudý, Gonda,
Jaroščiak, Kuteľ, ŠupejIV.L –BudáčP.,Filkus, Grenčík, Horák, Hrivík, Juríčka, Machyniak, Nedbal, Olšiak,
Pilšáková, Polomský, Tutura, V.L –Auxt, Antalík, Béreš, Bujňáková, Bulla, Capek, Danyi, Dobrocký, Dobrík,
Duraj, Fašang, Franek, Gombala, Hanuska, Hlaváčik, Hromádka, Ištvánik, Jacková, Lepáčková, Majer, Marko,
Melicher, Rendla, Repka, Rohoň, Rojík, Sabacký, Sitár, Špalek, Štefan, Tilesch, Truban M., Turňa P., Žubor.
3. Odpustenie FP: Na základe písomnej informácie rozhodcu Jána Plošticu o ukončení aktívnej činnosti
rozhodcu k 30. 11. 2017, KR upúšťa od požiadavky absolvovania FP pre SR 2017/2018.
4. OÚ KR upozorňuje najmä nových R, aby ospravedlnenia posielali v dostatočnom časovom predstihu (podľa
možnosti 21 dní pred MFZ) a výhradne na adresu delegacia.ssfz@gmail.com.
5. Upozornenie na zmenu SP:Súťažný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení SP z 21. júna 2015, SP z
8. marca 2016, SP zo 6. júla 2016 a SP z 28. júna 2017
Článok 48 Striedanie hráčov
Pôvodný text: (1)V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených SFZ môže družstvo
striedať najviac 3 hráčov.
Zmena: V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených RFZ a ObFZ a v
súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov.
(2) Počet striedajúcich hráčov v súťažnom stretnutí mládeže a v súťažnom stretnutí ženského futbalu okrem
vekovej kategórie žien ustanovuje rozpis súťaže.
(3)Hráč, ktorý bol vystriedaný, alebo zo stretnutia odstúpil, nemôže v tom istom stretnutí opäť do stretnutia
nastúpiť. V súťažných stretnutiach mládeže je možné uvedenú podmienku upraviť v rozpise súťaže inak.
(4)Za dodržanie stanoveného počtu striedajúcich hráčov sú zodpovední kapitán družstva, tréner (prípadne
asistent) a vedúci družstva.
6. Neuhradený ročný členský poplatok: Auxt, Čičmanec, Danyi, Dibdiak, Dobrocký, Fajčík, Forgáč, Hanuska,
Hrivík, Hromádka, Chovanec, Juríčka, Majer, Martvoň, Melicher, Mihálik, Mosor, Nedbal, Olšiak, Polomský,
Repka, Riša, Sitár, Spišák
7. Nevyplnená tabuľka (kilometrovník):Rojček, Šimko, Budáč, Grenčík, Hajdová, Hrivík, Nedbal, Olšiak,
PolomskýAuxt, Bánovský, Béreš, Bujňaková, Dibdiak, Fašang, Hanuska, Hromádka, Chmúrny, Chovanec,
Kelemen, Majer, Melicher, Mihálka, Ondreáš, Pašák, Poljak, Pšenák, Rendla, Repka, Sitár, Spišák, Tokár.
8. Ospravedlnenie R: Žubor 5.8.-6.8., Šlapka 1.9.-3.9., Kaliňák 4.8.-6.8., Čuboň 26.8., Kelemen PD a SO,
Slančík 6.8.-12.8., Budáč NFP a do odvolania, Gombala 28.7. NFP, Jacková 12.8.-13.8., Kyzek 5.8.-6.8.,
12.8.,19.8.,1.9.-2.9., Fábry PD a SO, Hraško 13.8., Ištvánik 19.8., 26.8., 29.8., 2.9., Bujňáková PD a SO
august, Botka 19.8., 26.8., Rojik 12.8., Chudý SO do 12:00, Šimovič 26.8.-27.8., Širanec 24.8.-28.8.,9.9.10.9., Tutura 28.7. ukončenie PN, Šotník 19.8., Železňák 13.8. ukončenie PN, Hanesová PD, ŠS, 12.8., 19.8.
9. Ospravedlnenie DZ: Veky PD a 26.8.-27.8., 2.9.-3.9., Híveš PN trvá.
10. Ukončenie činnosti: Marián Kmetík. KR SsFZ úprimne ďakuje za aktívnu rozhodcovskú činnosť.
11. KR SsFZ oznamuje, že vzhľadom k vysokému počtu R (52) , ktorí sú povinní absolvovať náhradné
FPv piatok, 28.7.2017, bude DL č. 2 zverejnený až v pondelok 31.7.2017.

Trénersko-metodická komisie (predseda Vojtech Kováč)
1. TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie
(za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 7 hodín dňa 1. septembra 2017 (piatok) v
Kalinove od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz
– rýchle správy) do 20. augusta 2017 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK

SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10.- € je potrebné uhradiť bankovým
prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700 , správa
pre príjmatela: meno a priezvisko.

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽÍ : oznamujeme všetkým účastníkom stredoslovenských súťaží v ženskom futbale stav
prihlášok v súťaži žiačok :
Skupina A : Martin, Ružomberok, Žilina, Považská Bystrica, Liptovský Mikuláš.
Skupina B : Podbrezová, SLC B. Bystrica, Lučenec, Levice. Rieši sa prihláška Bánoviec.
V súťaži žiačok ešte stále čakáme na podnety hlavne k systému turnajov, k termínom ich konania, hracím časom
a rozhodovaniu. Bude sa hrať určite v dvoch skupinách sever a juh, s počtom hráčok 8+1, pri dohode klubov vopred,
sa môže hrať aj 11 na 11. Zásadnou novinkou by mala byť hra s ofsajdami aj pri hre 8+1. Dva turnaje sa budú hrať
určite cez pracovné dni.
2/ V súťaži junioriek sú prihlásené Oravský Podzámok, Štiavnik, Martin, Podbrezová, Topoľčany, Nové Zámky a
Poprad. Rieši sa prihláška Žiliny B. Súťaže sú vytvorené v ISSF. Hrací systém bude vytvorený po definitívnej
uzávierke počtov účastníkov, Súčasne sa pripravuje vyžrebovanie súťaže aj s ohľadom na termínovú listinu
republikových súťaží a už aj II. líg, v ktorej budú aj termíny reprezentácií, ktorým budeme prispôsobovať naše
termínové listiny hlavne podľa reprezentácií mládeže. V prípade kolízie so Slovenským pohárom budú prípustné
náhradné termíny.
Pre účastníkov súťaže platí, že oficiálnym hracím dňom v súťaži bude nedeľa o 10,30 h. Prípadné žiadosti na iný
termín pošlite obratom, aby sa dali akceptovať do vyžrebovania.
3/ Oznamujeme prípadným záujemcom, že ŠKF VIX Žilina usporiada dňa 19.8. v Dolnom Hričove ženský futbalový
turnaj Letný Vix Cup že je ešte možnosť sa prihlásiť. Informácie na tel. čísle 0905 342399. V prípade usporiadania
ďalších turnajov v ženskom futbale nahláste na KŽF ich konanie v záujme ich propagácie.
4/ Oznamujeme termín stredoslovenského výberu WU-14 ( ročníky 2004 ), ktorý sa bude konať dňa 11.septembra
v Martine. Súbežne sa pripravuje aj výber v Banskej Bystrici pre dievčatá južnej časti regiónu. Termín bude
oznámený. Žiadame aktérov futbalu žiačok o doporučovanie dievčat pre výbery, odkiaľ vzíde následne nominácia na
celoslovenský turnaj výberov regiónov 20.-21.9. 2017 v Dunajskej Lužnej. Prípravný zraz vybratých dievčat v tejto
kategórii sa uskutoční ešte v termíne 29.augusta v Žiline. Pozvánky budú doručené dievčatám priamo a zároveň aj
klubom.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) a rozhodnutia VV SFZ z 18.7.2017 (hlasovanie per rollam) sa
žiadosť o prestup amatéra podáva :
- od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
- od 01.07. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením).
Upozorňujeme teda, že 31.7.2017 (v pondelok) sa končí letné registračné obdobie bez obmedzenia – prestup
klasický. Matrika vybaví všetky podania zadané do systému najneskôr v pondelok do 24,00 hod. so súhlasom hráča!
Najčastejšou chybou pri určovaní výšky odstupného za amatéra v zmysle RaPP, čl. 37 je nerešpektovanie bodu
(2)“Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý dosiahne
v sezóne, počas ktorej prestupuje“ (v tomto a v najbližšom zimnom registračnom období teda do 30.6.2018).
Zároveň upozorňujeme, že RaPP bol opätovne upravený a teraz platný nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva –
Predpisy – Poriadky pod názvom Registračný a prestupový poriadok (účinný od 18.7.2017).

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu
klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: matejka@ssfz.sk ) a v prílohe (scan)
zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu –
potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je
potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK
odoslať na Matriku SFZ.

