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Oblastný futbalový zväz
Ž I L I N A

ROZPIS
futbalových súťaží riadených ObFZ Žilina v súťažnom ročníku 

2022 / 2023

Určené:
» futbalovým klubom riadeným ObFZ
» členom VV ObFZ
» členom komisií
» rozhodcom a delegátom stretnutí
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Oblastný futbalový zväz

Stredoslovenský futbalový zväz

Oblastný futbalový zväz
Pivovarská 1058

010 01 Žilina

Bankové spojenie ObFZ Žilina
Prima banka Žilina
číslo účtu: 3164303001/5600
IČO: 36135691, DIČ 2022238416
Predseda ObFZ: Ing. Igor Krško

Sekretár ObFZ:
Milan Matejčík
mobil:   0908 903 264
e-mail:  obfzzilina@gmail.com
www stránka: obfz-zilina.futbalnet.sk

Stredoslovenský futbalový zväz 
Partizánska cesta 93

P. O. Box 157
975 84  Banská Bystrica

Bankové spojenie SsFZ
Slovenská sporiteľňa Banská Bystrica
číslo účtu: 0050192944/0900 
IČO: 14224755 
DIČ: 2021122202

Sekretár SsFZ    č. tel.:  mobil:   
vedúci sekretár: Michaela Potančoková  048/4148913 0915 827 656
     048/4148914 - fax
registrácia: Mária Jánošová   048/4148913 0917 234 514
sekretár:     048/4148913
e-mail:      futbal@ssfz.sk
www stránka:      www.ssfz.sk
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Slovenský futbalový zväz

Adresy regionálnych futbalových zväzov

Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava

Bankové spojenie SFZ
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990
IČO: 00687308  IČ DPH: SK2020898913

Sekretariát  č. tel.:   č. faxu
Prezident:     +421 2 3910 3101   +421 2 4820 6099
Generálny sekretár:  +421 2 3910 3101   +421 2 4820 6099
Matrika      +421 2 4820 6098   +421 2 4820 6098
e-mail:       office@futbalsfz.sk 
www stránka:     www.futbalsfz.sk

• ObFZ Čadca
Športovcov 2525, 022 01 Čadca  041/434 1435      
predseda: PaedDr. Stanislav Špila  0907 360 541        
sekretár: Lenka Rumanová   0908 934 081      
e-mail: sekretariat@obfzkysuc.sk

• ObFZ Martin 
A. Kmeťa 26, 037 69 Martin    0915 26 1235    043/423 7313 - fax 
predseda: Roman Horák   0907 333 830     
sekretár: Martina Tileschová  0915 261 235    043/423 7313   
e-mail: tfz@tfz.sk

• ObFZ Dolný Kubín  
Športovcov 1181/3, 026 01 Dolný Kubín  043/5862962    043/5862962 – aj fax
predseda: Vladimír Mušák    0903 542 920    043/5581138
sekretár: Dagmar Ružičková    0903 691 900   
e-mail: futbal@futbalofz.sk

• ObFZ Liptovský Mikuláš
1.mája 697/26-Uni Centrum P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš  044/5522926 – aj fax
predseda: Igor Repa     0905 437 955
sekretár: Vladimír Hubka    0905 928 663 
e-mail: obfz@obfz-lm.sk 
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Výkonný výbor ObFZ Žilina

Športovo – disciplinárna komisia

Komisia rozhodcov

• Predseda: Igor KRŠKO  010 01 Žilina, Murgašova 21 

• Podpredseda: Pavol PAPAJ  010 08 Žilina, Trnavská 14/11

• Členovia: Patrik SIKORA  013 01 Teplička nad Váhom, Školská 492
  Ladislav KORČEK    013 62 Veľké Rovné 343
  Martin MATULA   010 08 Žilina, T. Vansovej 2

Predseda ŠDK: Peter Vachan    010 01 Žilina, Na kopci 652/3 
     tel.: 0902 343 699 

• Vedúci úseku ŠTK: Ladislav Korček   013 62 Veľké Rovné 343
     tel.: 0917 620 055

• Vedúci úseku DK: Rastislav Kuba  010 01 Žilina, Na Sihoti 6
     tel.: 0902 888 302

Predseda KR
  Michal Očenáš   Žilina, 0907 344 877

•  Podpredseda KR  
  Patrik Širanec   Žilina, 0903 924 236
•  Obsadzovací úsek  
  Pavel Ištvánik    Žilina, 0908 517 175
                                  Martin Matula   Žilina, 0911 950 571

•  Spracovanie miezd R a DZ:
  Marek Koleno   Žilina,  0902 650 953

•  Školiaci úsek R a DZ:     
  Michal Očenáš     Žilina,  0907 344 877

•  vedúci úsedu DZ a technický úsek: 
     Peter Cimprich     Bytča, 0908 946 599
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Odvolacia komisia

Trénersko-metodická komisia

Hospodárska komisia

Organizačno-technická komisia

• Predseda:  Jozef Hrivík    tel.: 0903 718 107 

• Predseda:  Ján Capko     tel.: 0903 644 165 

• Predsedníčka:  Anna Psotná    tel.: 0910 973 291

• Predseda:  Jozef Hreus    tel.: 0907 559 621
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I. Riadenie súťaží

II. Hracie dni, hracie časy a miesta stretnutí

2. Hracie dni a termínová listina 
Nedeľa - hrací deň pre dospelých, dorast a žiakov
Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozpisu a termíny v nej sú záväzné pre všetky kluby 
súťaží riadených ObFZ  

3. Hracie časy
3.1  dospelí  - 2 x 45 min.         
 žiaci  - 2 x 35 min.  
 dorast  - 2 x 45 min.              
3.2 V kategórii dorastu a žiakov musí byť dodržaná polčasová prestávka 15 min.
3.3 ŠDK si vyhradzuje právo, v záujme regulárnosti, zrušiť výnimky z hracích dní a hracích časov v jed-
notlivých súťažiach na potrebný počet (spravidla dvoch) posledných kôl. Hracím dňom posledného kola 
príslušnej súťaže je sobota.
3.4 Hracie dni a začiatky MFS sú uvedené vo vyžrebovaní. Schválené výnimky hracích dní a hracích 
časov, ktoré sú uvedené pri vyžrebovaní, platia celý súťažný ročník, pokiaľ ŠDK nerozhodne inak.
3.5 V prípade ak dva kluby príslušnej súťaže neplnia povinnosti o počte rozhodcov ŠDK je oprávnená na 
podneť KR nariadiť odohratie stretnutia v iný hraci čas alebo iný hrací deň ,ktorý však musí byť dňom 
pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok).

4. Zásady pre zmenu termínov stretnutí /dátum, hodina, miesto/ a odvolanie stretnutia z dôvodu 
zlých klimatických podmienok

1. Oblastný futbalový zväz riadi prostredníctvom svojich komisií: Komisia ŠDK - riadi súťaže 
dospelých a mládeže

• kategória dospelých
I. DOXXbet trieda    14 účastníkov
II. DOXXbet trieda    14 účastníkov
III. DOXXbet trieda  12 účastníkov

• kategória dorastu
I. trieda skupina „A“  11 účastníkov
I. trieda skupina „B“  10 účastníkov

• kategória žiakov 
I. MIRAGE trieda   14 účastníkov
II. MIRAGE trieda   14 účastníkov
I. trieda mladších žiakov skupina „A“ 11 účastníkov 
I. trieda mladších žiakov skupina „B“ 10 účastníkov 
I. trieda mladších žiakov skupina „C“ 11 účastníkov 
• kategória prípravky
I. trieda starších prípraviek  bude upresnené po aktíve prípraviek 
I. trieda mladších prípraviek  bude upresnené po aktíve prípraviek

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
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4.1 FK požiada ŠDK o zmenu termínu 21 dní pred stretnutím. Túto skutočnosť je povinný dať na vedo-
mie aj súperovi. Deň odoslania žiadosti a deň stretnutia sa do lehoty započítavajú. S konečnou platnosťou 
rozhoduje ŠDK.V prípade ak o zmenu žiada hosťujúci klub je vždy potrebný súhlas domáceho klubu.
4.2 Ak nie je dodržaná lehota 21 dní, môže FK požiadať o zmenu termínu výlučne prostredníctvom 
systému ISSF so súhlasom klubu súpera najneskôr 10 dní pred stretnutím. S konečnou platnosťou roz-
hoduje ŠDK.
4.3 Ak je obojstranná dohoda predložená v termíne kratšom ako 10 dní, je schválený poplatok v hodnote 
- dospelí 10 €, dorast a žiaci 5 € splatné v mesačnej zbernej faktúre. Dohodu musí schváliť ŠDK, 
ktorá o zmene oboznámi zainteresované FK a rozhodcov formou Úradnej správy, resp. potvrde-
ním vzájomnej dohody tajomníkom ŠDK v systéme ISSF.  Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa 
podávajú výlučne prostredníctvom systému ISSF. 
4.4 Nedodržaním ustanovení bodov 4.1 - 4.3 môže dôjsť ku kontumácii výsledku stretnutia a následne 
k prijatiu disciplinárnych sankcií.
4.5 ŠDK si vyhradzuje právo určiť aj iné termíny alebo hracie časy v odôvodnených prípadoch, resp. 
nepotvrdiť aj včas podanú žiadosť o zmenu termínu alebo miesta MFS.
4.6 V prípade, že na jednom mieste má byť v rovnakom termíne odohraných viac stretnutí a príslušné 
FK sa nedohodnú, má riadiaci orgán právo nariadiť, aby sa jedno zo stretnutí odohralo v inom termíne.
4.7 V prípade ak obe družstvá nespĺňajú podmienky týkajúce sa počtu rozhodcov podľa tohoto rozpisu 
je ŠDK na návrh KR oprávnená nariadiť zmenu termínu MFS na sobotu alebo nedeľu na iný ako úradný 
hrací Túto skutočnosť je povinná ŠDK oznámiť prostredníctvom úradnej správy najmenej 7 dní pred 
konaním MFS.
4.8 V prípade podania prostredníctvom ISSF v lehote najmenej 14 dní pred termínom MFS sú FK opráv-
nené požiadať o nedelegovanie rozhodcov na stretnutie, pričom s konečnou platnosťou rozhodne o tejto 
dohode KR ObFZ Žilina. V prípade, že KR dohode vyhovie, domáci FK je povinný z MFS vyhotovovať 
videozáznam, ktorý do 48 hodín od termínu MFS doručí na ObFZ, resp. nahrá do videoarchívu.
4.9 V prípade krajne nepriaznivého počasia je možné plánované MFS odvolať za týchto podmienok: 
• stav hracej plochy je v takom stave, že v čase začiatku MFS by táto nebola k odohratiu MFS spôsobilá; 
• usporiadajúci FK telefonicky kontaktuje predsedu ŠDK a predsedu KR a oznámi mu situáciu ohľadne 
stavu hracej plochy (toto je potrebné vykonať dostatočne včas, aby po prípadnom súhlase mohli byť R, 
AR, DZ a súper informovaní o odvolaní MFS); predseda ŠDK resp. ním poverená osoba je oprávnená 
požiadať o zaslanie fotodokumentácie preukazujúcej stav hracej plochy,
• v prípade nevyrozumenia R, AR, DZ uhradí FK nevyrozumeným R, AR, DZ náležitosti v hodnote 
dospelí - 15 €, mládež 10 €.
• v prípade schválenia odvolania MFS predsedom alebo povereným členom ŠDK usporiadajúci FK 
informuje R, AR, DZ a súpera o nekonaní stretnutia;
• v prípade podania nesprávnych a zavádzajúcich informácií (stav hracej plochy je spôsobilý k odohratiu 
MFS) budú vyvodené herné a disciplinárne dôsledky voči príslušnému FK,
• ŠDK si vyhradzuje právo skontrolovať stav hracej plochy, na ktorej klub žiada odvolanie MFS, 
• FK sú povinné dohodnúť sa na termíne odohratia odvolaného stretnutia, ktoré sa musí odohrať do 14 
dní. Vzájomnú dohodu sú kluby povinné uzavrieť výhradne prostredníctvom systému ISSF vždy do naj-
bližšej stredy po neodohratí MFS do 12,00 hod. V prípade, že sa kluby na termíne stretnutia nedohodnú, 
termín nariadi ŠDK, a to spravidla v súťažiach dospelých na piatok v týždni nasledujúcom po najbližšom 
zasadaní ŠDK. Zápasy mládeže budú nariadené individuálne s prihliadnutím na výnimky z hracích ča-
sov. Uvedené ustanovenia platia aj pre prerušené stretnutia. 

5. Miesta stretnutí
5.1. Majstrovské futbalové stretnutia sa hrajú na schválených hracích plochách FK, ktoré sú uvedené vo 
vyžrebovaní na prvom mieste. 
5.2. FK, ktoré nemajú vlastné ihrisko, resp. družstvá, ktoré neodohrajú svoje domáce majstrovské 
stretnutia počas celého súťažného ročníka na hracej ploche svojho FK, sú povinné najneskôr do 
15. 7. pre jesennú časť súťažného ročníka a do 1. 3. pre jarnú časť súťažného ročníka podaním 
v systéme ISSF oznámiť ŠDK, na ktorej hracej ploche budú MFS hrávať a taktiež musia predložiť aj 
súhlas klubu kde sa tieto MFS odohrajú. Pri nedodržaní ustanovenia budú voči FK vyvodené herné 
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dôsledky - vyhlásenie kontumačného (kontumačných) výsledku (výsledkov) až do dňa predloženia 
požadovanej písomnosti. 
5.3. FK, ktoré neodohrajú MFS z akéhokoľvek dôvodu na svojej hracej ploche sú povinné písomne po-
žiadať ŠDK o súhlas na odohratie MFS na inom ihrisku, pričom musia ŠDK písomne predložiť aj súhlas 
klubu, na ktorom sa MFS odohrajú.
5.4. Pri zmene hracieho času a dňa odohratia MFS po vydaní Rozpisu súťaží, FK žiada ŠDK 
o schválenie zmeny podaním v systéme ISSF vopred počas jesennej časti resp. vopred počas jarnej 
časti, pre každú čssť súťažného ročníka osobitne.
5.5. Družstvá sú povinné dostaviť sa na stretnutie najneskôr 60 min. I. a II. trieda dospelých a 30 min. 
pred začiatkom ostatných MFS.
5.6. Družstvá sú povinné uzatvoriť nominácie najmenej 15 minút pred ÚHČ. Za družstvo môže 
štartovať, resp. družstvo môže striedať len hráčov, ktorí boli v zápise uvedení už pred MFS a ich 
RP boli preukázané R platným elektronickým preukazom v ISSF. Vo všetkých stretnutiach dospe-
lých, dorastu a žiakov je povinnosť vyhotoviť elektronický zápis prostredníctvom systému ISSF 
a najmenej jedno vyhotovenie zápisu vytlačiť. Jedno vyhotovenie zápisu vždy zostáva delegova-
nému R. 
5.7. V stretnutiach riadených ObFZ sú FK povinné používať Zápis o stretnutí, ktorý je vyhotovený sys-
témom ISSF. V prípade problémov so systémom ISSF FK použijú zápis o stretnutí, ktorý je umiestnený 
na stránke obfz-zilina.futbalnet.sk. 
5.8 Víťazi súťaže I. triedy dospelých, I. triedy dorastu a I. triedy žiakov sú povinní zabezpečiť a oznámiť 
ObFZ miesto stretnutia Memoriálu Milana Šmehýla a turnajov Teodora Zvaru. Termínom Memoriálu 
Milana Šmehýla a turnajov Teodora Zvaru je vždy sobota alebo nedeľa po ukončení príslušnej súťaže.

III. Predpis

IV. Štart hráčov

6. Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku a tohto Rozpisu s tým, že za víťazstvo 
v stretnutí získava mužstvo 3 body a nerozhodný výsledok sa hodnotí 1 bodom pre obidve mužstvá.   
6.1. Na MFS musia hráči nastúpiť v dresoch s dobre viditeľnými číslami. Brankár musí mať farbu dresu 
odlišnú od farby hráčov i od farby úboru  rozhodcu. Prednosť voľby farby dresu má hosťujúci FK. Ka-
pitán mužstva musí byť na ľavom rukáve označený 5 cm širokou páskou odlišnej farby od farby dresu.
6.2. Usporiadajúci FK je povinný mať k dispozícii pred začiatkom MFS 3 lopty, ktoré odsúhlasí roz-
hodca stretnutia. Vo všetkých súťažiach musia byť všetky 3 lopty tej istej značky a typu.

7. ObFZ bude svoje správy pravidelne zverejňovať na svojej webstránke obfz-zilina.futbalnet.sk nasle-
dovne (tieto sú záväzné pre rozhodcov, DZ a FK): 
• delegačný list v stredu do 20.00 hod., 
• správy VV, riadiacich komisií a aktuálne tabuľky v piatok do 15.00 hod.,
• aktuálne znenie rozpisu súťaže v zmysle zmien prijatých VV ObFZ Žilina,
• dôležité operatívne správy môžu byť zverejnené aj v iných termínoch.

8. V kategórii dospelých môžu štartovať hráči narodení pred 31. 12. 2003.

9. V kategórii dorastu môžu štartovať hráči narodení 01.01.2004 - 31. 12. 2007 a mladší, po dovŕšení 
14. roku veku. 

10. V kategórii starších žiakov môžu štartovať hráči narodení 01.01.2008 - 31.12.2011 a mladší, 
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po dovŕšení 9. roku veku. V kategórii mladších žiakov môžu štartovať hráči narodení 01.01.2010 – 
31.12.2011 a mladší, po dovŕšení 8. roku veku.

11. V kategórii  staršej prípravky môžu štartovať hráči narodení 01.01.2012 - 31.12.2015 a mladší, po 
dovŕšení 6. roku veku a v kategórii mladšej prípravky môžu štartovať hráči narodení po 01.01.2014 
do 31.12.2015 a mladší, po dovŕšení 6. roku veku. 

12. V kategórii žiakov sú oprávnené štartovať žiačky narodené 01.01.2007 - 31.12.2010 a mlad-
šie, po dovŕšení 9. roku veku. V kategórii mladších žiakov sú oprávnené štartovať žiačky narodené 
01.01.2009 - 31.12.2010 a mladšie, po dovŕšení 9. roku veku. V kategórii prípraviek sú oprávnené 
štartovať hráčky narodené v staršej prípravke od 01.01.2011 do 31.12.2015 po dovŕšení 6 roku veku 
a v mladšej prípravke od 01.01.2013 - 31.12.2015 po dovŕšení 6 roku veku.  V kategórii dorastu sú 
oprávnené štartovať aj žiačky (juniorky) narodené 01.01.2003 - 31. 12. 2006. V prípade, že FK ne-
umožní žiačke hrať v ženskej resp. dievčenskej súťaži, t.j. na požiadanie hráčky neuzatvorí dohodu 
o striedavom štarte hráčky za ženské resp. dievčenské družstvo, v takom prípade je oprávnená štarto-
vať výlučne v kategórii žiakov a platí pre ňu vekový limit podľa bodu 10 RS.  

13. Každý hráč, ktorý nastupuje na stretnutie za družstvo vyššej vekovej kategórie, ako je jeho vlast-
ná, sa pred stretnutím, preukáže na požiadanie súperovi dokladom o povolení štartu vo vyššej ve-
kovej kategórii. V prípade, že hráč uvedený doklad nepredloží rozhodca ho k stretnutiu nepripustí. 

14. V prípade, že nebude námietka voči štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii vznesená pred 
stretnutím, bude takáto námietka považovaná za neopodstatnenú. 

15. Hráč z kategórie žiakov môže štartovať v kategórii dorastu po dovŕšení 14. roku veku.  Hráč 
z kategórie dorastu môže štartovať v kategórii dospelých po dovŕšení 16. roku podľa SP čl. 46. Hráč 
po dovŕšení 18. roku veku môže štartovať v kategórii dospelých bez povolenia štartu vo vyššej ve-
kovej kategórii.

16. Hráč je oprávnený súťažiť v inej vekovej kategórii len na základe predchádzajúceho písomného 
súhlasu jeho zákonného zástupcu a predchádzajúceho písomného súhlasu telovýchovného lekára so 
súťažením hráča vo vyššej vekovej kategórii. Klub je povinný predložiť tieto súhlasy riadiacemu 
orgánu súťaže, ak ho riadiaci orgán súťaže na to vyzve. Tréner družstva nesmie nominovať hráča na 
stretnutie, ak tieto súhlasy nemá k dispozícii pred stretnutím. 

17. V stretnutí dospelých možno striedať 5 hráčov, v stretnutiach dorastu 7 hráčov, v stretnutiach 
žiakov a prípravky všetkých hráčov uvedených v zápise o stretnutí. Striedania v kategórii dospelých, 
dorastu je možné vykonať najviac v troch prerušeniach hry, pričom striedanie v polčasovej prestávke 
sa nezapočítava do počtu troch prerušení. Prekročenie počtu prerušení na striedanie sa považuje za 
technický priestupok, za ktorý uloží ŠDK pokutu do výšky najviac 200 EUR. Prekročenie povolené-
ho počtu striedajúcich hráčov je dôvodom na kontumáciu výsledku stretnutia v zmysle čl. 82 ods. 1 
písm. h) Súťažného poriadku futbalu.

18. Za družstvo môže štartovať, resp. družstvo môže striedať len hráčov, ktorí boli v zápise uvedení 
už pred MFS a ich RP boli preukázané R platným elektronickým preukazom v ISSF.. 

19. Mužstvo môže striedať len hráčov, ktorí boli uvedení v Zápise o stretnutí už pred začiatkom 
stretnutia pred podpísaním zápisu kapitánmi. Maximálny počet náhradníkov uvedených v zápise 
o stretnutí je 7.

20. Hráč môže nastúpiť v jednom dni len v jednom súťažnom stretnutí.

21. Každý hráč musí mať lekársku prehliadku. Za platnosť lekárskej prehliadky (nie staršej ako 12 
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mesiacov) v plnom rozsahu zodpovedá futbalový klub. Rozhodca nie je povinný kontrolovať plat-
nosť lekárskej prehliadky. 

22. Na stretnutiach všetkých vekových kategórií musí byť prítomná zdravotnícka služba (zdravot-
ník, lekár), ktorú musí zabezpečiť usporiadajúci FK a musí byť vybavená podľa predpisu (nosidlá, 
lekárnička).

23. Súčasťou výstroja okrem iného musia byť u každého hráča chrániče holenných kostí. Rozhodca 
nesmie hráča bez chráničov pripustiť k hre. 

24. V ďalšom platia športovo-technické zásady tohto rozpisu, Súťažného poriadku, Pravidiel futbalu 
a plnenie podmienok potvrdených v Prihláške do súťaže.

V. Súpisky

25. Súpiska družstva je vytváraná v ISSF na základe štartu hráčov v stretnutí podľa zápisu o stretnutí. 
V priebehu súťaže je súpiska dopĺňaná v ISSF na základe štartu hráčov v stretnutí uvedených v zá-
pise o stretnutí. 

26. Klub nasadením hráča do stretnutia potvrdzuje, že sa hráč jeho klubu podrobil lekárskej prehliad-
ke, aby mohol v stretnutí nastúpiť. Riadiaci orgán súťaže je oprávnený kedykoľvek skontrolovať 
vykonanie lekárskej prehliadky hráča a klub je povinný na požiadanie preukázať riadiacemu orgánu 
súťaže, že sa jeho hráč podrobil lekárskej prehliadke. Hráči, ktorí sú uvedení na súpiske môžu hrať 
v stretnutí za to družstvo, na ktorého súpiske sú uvedení. 

27. Klub musí mať najneskôr do podania prihlášky do súťaže minimálne 11 registrovaných hráčov, 
ktorí môžu štartovať za družstvo prihlásené do súťaže vo vekovej kategórii mužov, dorastu a žiakov. 
Výnimku pre kategóriu prípravky ustanovuje tento rozpis. 

28. Za B-družstvo klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej veko-
vej kategórii, ktorí za A-družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici 
majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči 
z A-družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za A-družstvo klubu. Do 
uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považu-
je akýkoľvek časový úsek stretnutia.
 
29. Za C-družstvo klubu nemôžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej ve-
kovej kategórii za A-družstvo. Za C-družstvo klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení 
štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za B-družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštar-
tovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka 
(jeseň, jar) a traja hráči z B-družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí 
za B-družstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za 
štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia. 

30. Všetky „B“ družstvá sú povinné na stretnutie nosiť súpisku „A“ družstva. Všetky „C“ družstvá 
sú povinné na stretnutie nosiť súpisku „B“ družstva.

31. Klubu, ktorý má v súťažiach rovnakej vekovej kategórie na rovnakom stupni súťaže viac druž-
stiev v odlišných skupinách alebo viac družstiev v jednej súťaži, sa vytvára v ISSF súpiska všetkých 
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družstiev. Hráč môže štartovať v súťažnom ročníku len za to družstvo, na ktorého súpiske je uvede-
ný, ak nedôjde k odhláseniu alebo vylúčeniu jedného z družstiev klubu zo súťaže. 

32. Klub môže uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže, ktorej 
platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím 
osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže ŠDK. Dohoda 
nadobúda platnosť rozhodnutím ŠDK o jej schválení. V ďalšom sa postupuje podľa Súťažného po-
riadku.

VI. Postupy a zostupy

33. Postup - dospelí:  víťaz  I. triedy postupuje do VI. ligy
   víťaz  II. triedy postupuje do I. triedy
   víťaz a druhý v poradí III. triedy postupuje do II. triedy
 dorast:    najlepšie umiestnené družstvo I. A triedy dorastu s príslušnosťou 

k ObFZ Žilina a najlepšie umiestnené družstvo I. B. triedy dorastu 
s príslušnosťou k ObFZ Žilina odohrajú baráž o postup do V. ligy do-
rastu. Baráž sa hrá na  2 zápasy (doma-vonku), pričom v prípade rov-
nosti bodov a strelených a inkasovaných gólov v oboch barážových 
stretnutiach o víťazovi baráže rozhodnú kopy zo značky pokutového 
kopu, ktoré nasledujú po riadnom hracom čase druhého barážového 
stretnutia. Víťazovi baráže bude zároveň odovzdaný pohár Teodora 
Zvaru. V prípade ak niektoré z družstiev oprávnených hrať baráž 
neprejaví záujem o postup do V. ligy, baráž sa neodohrá a za postu-
pujúce družstvo sa považuje druhé družstvo oprávnené hrať baráž. 
Ak o postup neprejaví záujem ani jedno z družstiev oprávnených 
hrať baráž, do V. ligy postúpi družstvo s príslušnosťu k ObFZ Žilina, 
ktoré získalo v súťažiach I. A a I. B triedy dorastu najviac bodov po 
prepočítaní na počet odohraných zápasov.

 žiaci:    víťaz  I. triedy postupuje do III. ligy SŽ a MŽ
   /prípadne ďalšie družstvo, ktoré predpoklady spĺňa/ 
   víťaz  II. triedy postupuje do I. triedy
 ml. žiaci:   postupujúci a zostupujúci budú určení podľa hracieho systému vyš-

šich súťaži riadených SsFZ a súťaží riadených ObFZ Žilina, v sú-
ťažnom ročníku 2023/2024 sa predpokladá zaradenie družtiev do 2 
úrovní pričom pre zaradenie bude slúžiť umiestnenie v súťažnom 
ročníku 2022/2023

      
34. V prípade potreby doplniť vyššiu triedu o ďalších účastníkov, okrem víťazov skupín, postupujú 
družstvá umiestnené na ďalších miestach. V prípade nepárneho počtu postupujúcich v prípade, že 
v jednej triede je viac skupín, rozhoduje o postupujúcom vyšší koeficient pomeru počtu bodov k poč-
tu odohratých MFS. 
V prípade, ak sa pri zaraďovaní družstiev do nového ročníka niektoré družstvo neprihlási, resp. 
z iného dôvodu sa uvoľní miesto v príslušnej súťaži, bude na voľné miesto v prvom rade zaradené 
najlepšie umiestnené družstvo zo zostupujúcich z príslušnej kategórie (okrem posledného) a až ná-
sledne najlepšie družstvá umiestnené v nižšej súťaži.

35. Zostup    
 dospelí:   z I. triedy zostupujú družstvá tak, aby uvoľnili miesta pre postupujúceho z II. 
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triedy a zostupujúcich z VI. ligy, z II. triedy zostupujú vždy 2 družstvá tak, aby 
uvoľnili miesta pre 2 postupujúcich z III. triedy a zostupujúcich z I. triedy.

 dorast:   hrací systém kategórie dorastu bude upravený podľa počtu prihlásených druž-
stiev do súťaže a podľa počtu zostupujúcich z V. ligy.

 žiaci:   z I. triedy zostupujú družstvá tak, aby uvoľnili miesta pre postupujúcich z II. 
tried, a zostupujúcich z III. ligy SŽ a MŽ

36.         
36.1. Družstvo, ktoré sa po skončení súťaže príslušného ročníka umiestni na zostupovom mieste, zo 
súťaže zostupuje, v II. triede dospelých zostupujú vždy 2 družstvá. 
36.2. Družstvo, ktoré bude vylúčené zo súťaže alebo v jej priebehu z nej vystúpi, nemôže sa už 
vrátiť do súťaže rozohraného ročníka. Považuje sa bez ohľadu na počet dosiahnutých bodov vždy 
za zostupujúce.

37. V prípade zostupu ďalších družstiev z vyšších súťaží, resp. prihlásenie sa družstiev z vyššej 
súťaže do nižšej súťaže podľa SP, počet zostupujúcich sa zvýši. Družstvo umiestnené na poslednom 
mieste v každej triede (okrem najnižšej triedy) a skupine zostupuje priamo do nižšej súťaže. 

38. Ak majú po odohratej súťaži dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje sa o po-
radí na určenie postupujúceho a zostupujúceho v zmysle čl. 18 SP. Pri určení umiestnenia družstva 
v priebehu súťaže sa postupuje podľa čl. 19 SP.

39. ŠDK si vyhradzuje právo pred začiatkom súťažného ročníka vzhľadom na počet prihlásených 
družstiev rozhodnúť o systéme súťaže najnižších tried.

VII. Rozhodcovia

40.       
40.1 Rozhodcov deleguje KR prostredníctvom delegačných listov (DL) zverejnených na stránke 
obfz-zilina.futbalnet.sk. R, ktorí uviedli emailovú adresu dostávajú DL elektronicky, vychádza vždy 
v stredu do 20.00 hod. na stránke, je poslaný elektronicky alebo sú rozhodcovia delegovaní telefo-
nicky. Prípadnú zmenu DL zverejní KR v ÚS v piatok. Rozhodcovia a asistenti rozhodcov sú povinní 
dostaviť sa na stretnutia v súťažiach mládeže - 30 minút, v súťažiach  dospelých - 45 minút pred 
jeho začiatkom. 
40.2 R s asistentmi rozhodcu sa dohodnú na výstroji rozhodcu a asistentov na stretnutie. Stretnutie 
dospelých môže rozhodovať len R s asistentmi v predpísanom výstroji schválenom ObFZ Žilina, 
pričom rozhodca je povinný mať dve sady dresov - čiernu a žltú. V odôvodnených prípadoch môže 
mať rozhodca aj dres inej farby (podobnosť dresu s hráčmi) ako asistenti. Asistenti musia mať dres 
rovnakej farby a rovnakého schváleného výrobcu. Rozhodca a asistenti, ktorí nebudú plniť toto roz-
hodnutie, nemôžu rozhodovať v súťažiach dospelých riadených ObFZ.

41. FK pôsobiace v súťažiach dospelých majú právo do 15 dní pred jesennou a jarnou časťou ve-
tovať dvoch rozhodcov, ale len tých, ktorí boli aktívni v predchádzajúcom ročníku. Vetovanie bude 
akceptované len prostredníctvom podania na Komisiu rozhodcov v ISSF, s riadnym zdôvodnením.

42. FK, ktorý nemá predpísaný počet rozhodcov nemôže vetovať iného rozhodcu. 

43. Rozhodca, ktorý bol delegovaný KR na súťažné stretnutie, nesmie v uvedený deň štartovať ako 
aktívny hráč na úkor delegácie ak bol delegovaný na stretnutie (uvedené platí aj v prípade, ak sa 
rozhodca ospravedlní na stretnutie, resp. viac stretnutí ).
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44. R sú povinní: 
a) pred stretnutím skontrolovať platnosť RP a zhodu RP s údajmi uvedenými v zápise o stretnutí. Pri 
delegovaní R, AR 1 i AR 2, kontroluje a zodpovedá za platnosť RP /domácich – AR 1, hostí –AR 
2, spoločnú zodpovednosť nesie taktiež R /. Pri delegovaní len R a AR 1 /bez AR 2/, zodpovedá za 
platnosť RP /domácich - R, hostí - AR 1/. Kapitáni pred stretnutím nepodpisujú zápis o stretnutí- uza-
tvorenie nominácii zo strany D i H v systéme ISSF, plne nahradzuje podpis kapitánov. V prípade ak 
je v zápise uvedený hráč, ktorému pri mene svieti výstraha, že nie je oprávnený nastúpiť na stretnutie 
a vedúci príslušného družstva trvá na štarte tohto hráča, R takéhoto hráča pripustí k hre a túto sku-
točnosť uvedie v zápise o stretnutí.
b) pred začiatkom stretnutia, pri nástupe, skontrolovať čísla dresov všetkých hráčov uvedených v zá-
pise o stretnutí nastupujúcich v základnej zostave (zodpovednosť za zhodu čísel hráčov na HP s čís-
lami hráčov v zápise nesú delegovaní rozhodcovia, ako v písmene „a“).
c) Po MFS po uzatvorení zápisu o stretnutí dať podpísať jeden výtlačok obom kapitánom (v stretnu-
tiach mládeže aj vedúcim družstiev), ktorý si R nechajú pre prípad nutnosti predloženia odborným 
komisiám ObFZ. Okrem toho odovzdať kapitánovi každého družstva vyplnený zápis o stretnutí (ne-
musí byť podpísaný).
d) Vo všetkých súťažiach mládeže i dospelých, je do 1 hod. po ukončení MFS podrobne vyplniť 
a uzavrieť Zápis o stretnutí v systéme ISSF. V prípade poruchy, resp. nefunkčnosti internetu v mieste 
stretnutia je R povinný uzatvoriť Zápis o stretnutí do 24:00 hod. v deň odohratia stretnutia. Rozhod-
covia sú povinní zdôvodniť prečo zápis nebol uzatvorený (napríklad porucha internetu, prípadne iné 
dôvody)
e) R nezasielajú papierový zápis na ObFZ z MFS, okrem prípadov námietok zaznamenaných do zá-
pisu, skutočností, ktoré podpisuje hráč, K, VD, HU na zadnej strane zápisu a v prípade technických 
problémov s vyhotovením elektronického zápisu. Papierový zápis je v týchto prípadoch zasielaný 
na ObFZ do 48 hod. po ukončení MFS podľa čl. 47 tohto RS. Rozhodcovia sú povinní archivovať 
nezaslané zápisy počas celej doby trvania súťažného ročníka.
f) Rozhodcovia delegovaní na jedno MFS sú povinní spojiť sa telefonicky a dohodnúť sa na spôsobe 
dopravy najneskôr 3 hodiny pred stretnutím.

45. Zápis o stretnutí spolu s 1 fotokópiou je rozhodca povinný v prípadoch uvedených v čl. 44, pís. e 
a v čl. 46 odoslať na ObFZ Žilina LISTOM I. TRIEDY, DOPORUČENE. Iná forma doručenia zápisu 
o stretnutí sa neakceptuje. Podací lístok je rozhodca povinný na požiadanie predložiť riadiacemu 
zväzu.

46. V prípade, že je zápis podkladom pre disciplinárne konanie (inzultácia, vylúčenie hráča, výtrž-
nosti divákov a pod.), je povinný ho odoslať do 24 hodín, spolu s podrobnom správou. Pri inzultácii 
R, resp. AR majú povinnost okrem R zaslať vyjadrenie písomnou formou i obaja AR zúčastnení na 
MFS.

47. Delegáti zväzu sú povinní vyplniť Správu delegáta ako i Správu PR elektronickou formou v sys-
téme ISSF do utorka 12.00 hod.

48. Riadiace komisie v odôvodnených prípadoch môžu zmeniť /nariadiť/ prostredníctvom ÚS termí-
ny zasielania zápisov na ObFZ uvedených v čl. 46.

49. Rozhodcovia SsFZ a SFZ môžu byť delegovaní na MFS riadené ObFZ. Svoje prípadné osprave-
dlnenia v rámci SsFZ sú povinní zasielať v kópii e-mailom i na e-mailovú schránku KR ObFZ Žilina. 
Rozhodcovia  a delegáti z nominačnej listiny ObFZ Žilina majú možnosť ospravedlnenia v termíne 
do pondelka do 20.00 hod. Po tomto termíne musí byť ospravedlnenie  na všetky MFS hrané pia.
so.ne dokladované lekárskym potvrdením, resp. iným hodnoverným dokladom / náhla pracovná  pre-
kážka,úmrtie apod. /.

50. Po skončení súťažného ročníka sa Nominačná listina rozhodcov rozpúšťa.
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VIII. Štatút delegáta zväzu

51. Funkcia delegáta zväzu (DZ) 
Delegáti zväzu sú podriadení KR ObFZ Žilina.
Úlohou DZ je komplexne zhodnotiť priebeh futbalového stretnutia a podať odborným komisiám 
správu zo stretnutia.
Úlohou delegáta zväzu v oblasti športovo-technickej je:
51.1 Pozorovať a zhodnotiť pripravenosť stretnutia zo strany usporiadajúceho FK, najmä:
• stav hracej plochy /HP/ - stav povrchu HP, spôsobilosť HP v dôsledku počasia 
• vybavenie ihrísk  
- súvislá vnútorná ohrada, zábradlie, rohové zástavky, lavičky náhradníkov
- samostatné miestnosti pre rozhodcov a pre hosťujúce mužstvo, soc. zariadenia
- nosidlá, tabuľky na striedanie 
• stav usporiadateľskej služby 
- počet označených usporiadateľov, spôsob označenia
- riešenie vzniknutých mimoriadnych situácií usporiadateľ. službou
- zabezpečenie odchodu R, AR z HP a areálu
51.2 Pozorovať a zhodnotiť správanie osôb na lavičke náhradníkov:
• zdržiavanie sa na lavičke osôb určených SP a RS - počet
• správanie osôb zdržiavajúcich sa na lavičke náhradníkov
51.3 Vyjadrovať sa k udeleným ŽK a ČK
51.4 Vykonať kontrolu napomínaných a vylúčených hráčov v zápise R, pred vydaním kópií kapitá-
nom D, resp H /delegát je spoluzodpovedný s R za správnu terminológiu, resp. popis priestupku, pri 
vylúčení hráča, v zmysle PF/.

52. Delegovanie delegátov zväzu
Delegovanie DZ sa uskutočňuje prostredníctvom delegačných listov zverejnených na stránke 
obfz-zilina.futbalnet.sk alebo telefonicky.

53. Riešenie finančných náležitostí delegátov zväzu
Finančné náležitosti delegátov zväzu sa riešia rovnako ako u rozhodcov.

54. Nominačná listina delegátov zväzu
Nominačnú listinu DZ schvaľuje VV ObFZ na každú časť súťažného ročníka osobitne. 
Hlavnými kritériami na zaradenie na NL DZ ObFZ Žilina sú:
• Znalosť Pravidiel futbalu a Futbalových noriem
• Občianska bezúhonnosť
• Úspešné absolvovanie školenia DZ, resp. odborného seminára
• Veková hranica min. 30 rokov
• Základné znalosti práce s PC /používanie vlastnej e-mailovej adresy/
• Spoločenské vystupovanie, verbálna komunikácia, prirodzená komunikatívnosť /schopnosť komu-
nikácie v skupine ľudí/
• Schopnosť riešiť kritické situácie - vytvorenie správnej atmosféry a dôvery pred, v priebehu a po 
ukončení stretnutia
• Využívanie komunikácie v odbornej terminológii v zmysle Pravidiel futbalu a schopnosť prezento-
vať svoje názory v písomnej forme
VV ObFZ má právo v prípade preukázania závažných skutočností vyradiť DZ z NL delegátov zväzu 
na daný súťažný ročník. Na delegáta zväzu sa vzťahujú ustanovenia Disciplinárneho poriadku. Ná-
vrh na potrestanie DZ predkladá ŠDK predseda KR. 

55. Základné zásady účinkovania DZ, vzťahy FK - DZ
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55.1 Každý futbalový klub má právo požiadať písomne VV ObFZ po vyžrebovaní súťažného roční-
ka, najneskôr však do 21 dní pred začiatkom predmetného stretnutia, o delegovanie DZ na 2 stretnu-
tia na príslušnú časť súťažného ročníka. V žiadosti FK uvedie názov FK, kolo a stretnutie, na ktoré 
požaduje delegovať DZ. Žiadosť opatrí pečiatkou klubu a dvomi čitateľnými podpismi funkcionárov 
FK. 
S konečnou platnosťou však o delegovaní na jednotlivé stretnutia rozhodne KR.
55.2 V prípade dohody obidvoch klubov je možné, aby v zmysle bodu 1 navrhli na vzájomné stretnu-
tie delegáta aj menovite. V tom prípade opatria žiadosť náležitosťami v zmysle bodu 1 obidva FK.
55.3 Každý futbalový klub má právo písomne vetovať pred súťažným ročníkom 1 delegáta zväzu, 
ktorý vykonával DZ aspoň na jednom stretnutí v jednej časti predchádzajúceho ročníka (teda v 2 
stretnutiach súťažného ročníka). Vetovanie musí byť doručené KR písomne najneskôr do 21 dní pred 
začiatkom nového súťažného ročníka. V žiadosti o vetovanie FK uvedie názov FK, adresu a opatrí ju 
pečiatkou FK a 2 čitateľnými podpismi.
55.4 Na delegáta zväzu sa vzťahujú ustanovenia PF a SP.

IX. Tituly a ceny

56. Víťazi oblastných majstrovských súťaží vo všetkých kategóriách budú odmenení diplomami 
a vecnými cenami.
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ŠPORTOVO – TECHNICKÉ ZÁSADY PRE ÚČINKOVANIE 
FUTBALOVÝCH KLUBOV

X. Základné podmienky

57. Futbalová hracia plocha je stanovená podľa Pravidiel futbalu pravidlo I. Hracia plocha a jej úpra-
va musí zodpovedať priloženému plániku (viď pravidlo I. Pravidiel futbalu).
57.1 Rozmery hracej plochy musia mať tvar obdĺžnika - dĺžka hracej plochy musí byť vždy väčšia ako 
šírka.
57.2 Vyznačenie podľa plániku v Pravidlách futbalu pravidlo I. Hracia plocha. Vyznačenie musí byť vi-
diteľne čiarami, širokými najviac 12 cm. V každom rohu hracej plochy sa umiestni zástavka pripevnená 
na žrdi najmenej 150 cm vysokej, navrchu s tupým zakončením.
57.3 Bránky pre všetky kategórie družstiev (mládež - dospelí). Každú bránku tvoria dve zvislé žrde 
postavené v rovnakej vzdialenosti od rohových zástaviek. Vnútorné strany bránkových žrdí sú od seba 
vzdialené 7,32 m spojené sú brvnom, ktorého spodná strana je 2,44 m nad zemou. Z bezpečnostných 
dôvodov musia byť brány pevne ukotvené v zemi. Žrde aj brvno musia mať prierez nepresahujúci 
12 cm a musia mať rovnakú šírku. Siete musia byť upevnené na bránkových žrdiach, na brvne a na 
zemi za bránou. Majú byť vhodne podopreté a umiestnené tak, aby mal brankár dostatočný priestor pre 
hru. Bránkové žrde a brvno musia byť zhotovené z dreva alebo z kovu, z iného materiálu sú zakázané. 
Bránkové žrde musia byť biele (z bielej farby). 
57.4 Hracia plocha musí byť trávnatá, riadne upravená, vyznačená a pokosená.

58. Ohrada okolo hracej plochy musí byť pevná a súvislá minimálne 1 m od postrannej čiary a 2 m 
od bránkovej čiary.

59. Striedačky FK hrajúce v I., II. tr. musia mať kryté striedačky s trojstrannými bočnými uzavretiami 
s pevným zabudovaním lavice pre náhradníkov. FK hrajúce v ostatných súťažiach musia mať kryté 
lavičky pre náhradníkov.

60. Vybavenosť šatní - FK hrajúce v oblastných súťažiach musia mať k dispozícii miestnosť pre 
hosťujúce družstvo, ktorá musí byť čistá s dostatočným počtom miest na prezlečenie s možnosťou 
odloženia vecí. Miestnosť musí byť osvetlená a uzamykateľná.
60.1 FK hrajúce v I. a II. tr. musia mať k dispozícii pre obe družstvá a R sprchy s teplou vodou, v ostat-
ných súťažiach dostatočné množstvo vody pre hráčov a R.
60.2 Šatňa musí byť čistá a uprataná.

61. Vybavenie samostatnej miestnosti pre rozhodcov – FK musia mať vybavenie samostatnej 
miestnosti pre rozhodcov.
61.1 Samostatná miestnosť pre rozhodcov musí obsahovať: dostatočnú miestnosť pre 4 aktérov (3 
rozhodcovia, delegát), 1 stôl, dostatočný počet stoličiek, vešiak. Musí byť uzamykateľná a musí byť 
osvetlená.

62. Sociálne zariadenie WC - musí byť v areáli štadiónu.

63. Materiálne vybavenie - FK hrajúce v súťažiach riadených ObFZ musia mať k dispozícii nasledov-
né vybavenie: nosidlá, kompletne vybavenú lekárničku, píšťalku, červenú a žltú kartu, zástavky pre AR, 
zápis o stretnutí a tabuľky na striedanie hráčov (veľkosť čísla na tabuľke musí byť minimálne 20 cm), 
počítač alebo tablet s funkčným pripojením na internet a tlačiarňou.

64. Finančné záväzky - FK musia mať vyrovnané všetky podlžnosti voči ObFZ, SsFZ a SFZ, ako aj 
voči iným oddielom do termínu podania prihlášky.
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65. Mládežnícke družstvá - FK štartujúce v súťažiach dospelých musia mať aspoň jedno mládež-
nícke družstvo hrajúce v súťažiach SFZ alebo SsFZ alebo ObFZ. Výnimku môže udeliť len Výkonný 
výbor ObFZ, a to len pre družstvá štartujúce v III. triede. Družstvo prípravky s najmenej desiatimi 
hráčmi sa považuje za mládežnícke mužstvo, ktorého zaradenie do súťaže je podmienkou pre štart 
družstva dospelých v I. a II. triede. Rovnako tak sa za družstvo mládeže považuje spoločné družstvo 
mládeže. V prvom roku sa spoločné družstvo mládeže považuje za družstvo mládeže pre oba kluby, 
ktoré dohodu o spoločnom družstve mládeže uzavreli. FK je povinný predložiť najneskôr na aktíve 
ŠDK súpisku družstva prípravky s najmenej desiatimi hráčmi potvrdenú štatutárnym orgánom klubu. 
Futbalový klub, ktorého družstvo štartuje v niektorej zo súťaží dospelých, a ktorého aspoň jedno mlá-
dežnícke družstvo (vrátane družstva prípravky podľa predchádzajúcej vety) neodohrá v jesennej časti 
súťažného ročníka minimálne dve tretiny súťažných stretnutí, bude v nasledujúcom súťažnom ročníku 
oprávnené prihlásiť družstvo dospelých do súťaže, ktorá je najmenej o jeden stupeň nižšia ako tá, do 
ktorej by malo oprávnenie byť zaradené, to neplatí, ak bola družstvu štartujúcemu v III. triede dospe-
lých udelená výnimka Výkonným výborom podľa druhej vety tohto odseku. Výkonný výbor ObFZ 
Žilina si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o zaradení družstva dospelých do súťaže.

66. Rozhodcovia - FK hrajúce v I. a II. triede dospelých musia mať aktívnych dvoch rozhodcov. V I. 
triede dospelých môžu mať FK v jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023 len jedného aktívne-
ho rozhodcu, pričom sú povinné splniť povinnosť dvoch aktívnych rozhodcov najneskôr do začiatku 
jarnej časti súťažného ročníka, v opačnom prípade je FK povinný zaplatiť za druhého rozhodcu po-
platok 300 €. V II. triede je možné mať len jedného aktívneho rozhodcu, za druhého rozhodcu zaplatí 
poplatok 200 €. V III. triede FK musí mať jedného aktívneho rozhodcu, inak zaplatí poplatok 100 €. 
Za aktívneho rozhodcu sa považuje rozhodca, ktorý v danom súťažnom ročníku, v danej časti súťaže 
(časť jesenná, časť jarná), bude k dispozícii ObFZ na rozhodovanie minimálne 7 kôl (podľa I. triedy 
dospelých, toto sa netýka rozhodcov pôsobiacich v súťažiach SFZ alebo SsFZ). V prípade nesplnenia 
klub uhradí pokutu vo výške 33 € za každú časť súťažného ročníka osobitne. V odôvodnených prípa-
doch (napr. dlhodobá PN, študijný pobyt a pod.) je možné od pokuty upustiť. S konečnou platnosťou 
rozhoduje VV ObFZ.

67. Prijatie družstva - o prijatí družstva do súťaží riadených ObFZ rozhoduje s konečnou platnosťou 
VV ObFZ. O zaradení družstva do súťaže, resp. skupiny rozhoduje VV ObFZ. 

68. Súťažné vklady 
I. trieda dospelých:   220 € 
II. trieda dospelých:    150 €    
III. trieda dospelých:     100 €
za každé mládežnícke družstvo   20 €

69. Usporiadatelia
69.1 V súťažiach sa nariaďuje minimálny počet usporiadateľov:
• dospelí: 5
• mládež: 2
69.2 Usporiadatelia musia byť riadne označení. Hlavný usporiadateľ musí byť označený reflexnou 
vestou. V súťažiach dospelých predloží usporiadajúci oddiel hlavnému rozhodcovi menný zoznam 
usporiadateľov. 
69.3 Počas MFS je v areáli štadióna zákaz podávania nápojov v sklenených pohároch ako i predaj 
nápojov vo fľašiach a plechovkách.

70. FK sa zaväzuje v prípade uzatvorenia zmluvy zo strany ObFZ, ktorej predmetom bude 
poskytnutie reklamných alebo marketingových práv, splniť všetky požiadavky ObFZ na jej 
riadne plnenie, a to bez nároku na poskytnutie akejkoľvek odplaty. V prípade nerešpektovania 
povinností podľa tohto bodu, budú klubu uložené disciplinárne sankcie.
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XI. Hospodárske zásady

71. Pohľadávky medzi FK pri nedostavení sa mužstva na stretnutie (minimálne 7 hráčov), domáci 
FK vyúčtuje hosťujúcemu FK:
71.1 Cestovné verejným dopravným prostriedkom pre 17 osôb, u žiakov 19 osôb.
71.2 Cestovné a stravné /ako pri služobných cestách/ rozhodcom.
71.3 Prípravu ihriska vo výške 20 € a plagátovanie 5 € len v tom prípade, ak ide o samostatné stretnu-
tie. 
71.4 Správne vystavenú faktúru doručí FK súperovi v lehote do 14 dní od termínu MFS, ktorý sumu 
uhradí do 15 dní od jej obdržania. V prípade zmeškania lehoty na doručenie podľa predchádzajúcej 
vety nemá FK nárok na úhradu nákladov.
71.5 Pri opakovanom MFS na náklady ObFZ sú kluby povinné doručiť ObFZ faktúry v lehote do 14 
dní od odohratia MFS, ktorý sumu uhradí do 15 dní od jej obdržania. V prípade zmeškania lehoty na 
doručenie podľa predchádzajúcej vety nemá FK nárok na úhradu nákladov.
Kópiu faktúry pošle FK na vedomie hospodárskej komisii ObFZ. 
71.6 Pokuty budú zohľadnené v zbernej mesačnej faktúre.

72. Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť primerané občerstvenie pre rozhodcov a hosťujúce 
družstvo. 

73. Nekonanie stretnutia: 
73.1 Pri nekonaní stretnutia, prípadne pri neodohraní stretnutia pre nespôsobilosť hracej plochy, 
riadiaci orgán toto stretnutie nariadi opakovať. Vzniknuté náklady z nekonaného, resp. neodohrané-
ho stretnutia, sa delia medzi oddiely na 50 %. Vyúčtovanie vzniknutých nákladov vykonajú vedúci 
mužstiev ihneď na mieste, čo uvedú v Zápise o stretnutí. 
73.2 FK sú povinné dohodnúť sa na termíne odohrania nového stretnutia, ktoré sa musí odohrať do 
14 dní. Túto skutočnosť uvedú v Zápise o stretnutí. V prípade, že sa na termíne stretnutia nedohodnú, 
určí termín riadiaci zväz.

XII. Hospodárske smernice pre R a D pôsobiacich v súťažiach v ObFZ

74. Náležitosti R a DZ:

Odmeny podliehajú a vzťahujú sa na ne všetky náležitosti legislatívy SR.

 1. tr 2. tr 3. tr dorast žiaci

 odmena paušál odmena paušál odmena paušál odmena paušál odmena paušál

R 15,00 € 40,43 € 12,00 € 37,54 € 11,00 € 34,65 € 10,00 € 15,00 € 8,00 € 15,00 €  

AR 9,00 € 40,43 € 8,50 € 37,54 € 8,50 € 34,65 € 9,00 € 15,00 €   
DZ 9,00 € 40,43 € 8,50 € 37,54 € 8,50 € 34,65 €     

na účet 1. tr. 2. tr. 3. tr. dorast žiaci

R 50,95 € 45,96 € 42,37 € 22,01 € 20,61 €

AR 46,75 € 43,52 € 40,63 € 21,32 €  

DZ 46,75 € 43,52 € 40,63 €   
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XIII. Vyhotovenie videozáznamu zo stretnutia

80. Zásady vyhotovenia videozáznamu a spôsob jeho využitia
80.1 Vo všetkých stretnutiach I. a II. triedy dospelých je usporiadajúci klub povinný zabezpečiť 
vyhotovenie nestrihaného, neprerušovaného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho 
času s audiostopou. Ostatné FK majú možnosť vyhotoviť videozáznam z MFS vo všetkých veko-
vých kategóriách usporiadaných ObFZ Žilina. Videozáznam je klub povinný nahrať na videoarchív 
do 48 hodín od skončenia stretnutia. ObFZ zároveň odporúča vyhotovovať viedozáznamy aj v os-
tatných súťažiach dospelých a mládeže riadených ObFZ.
80.2 Záznam musí byť vyhotovený z optimálneho miesta videokamerou alebo kamerovým systé-
mom umiestneným na statíve vo výške minimálne 1,5 m nad úrovňou HP.
80.3 FK musí pred stretnutím nahlásiť meno videotechnika, túto skutočnosť R poznamená v Zápi-
se o stretnutí. V prípade, že je z MFS vytvárany záznam pomocou kamerového systému v zápise 
o stretnutí sa uvedie v kolónke videotechnik „kamerový systém“.
80.4 Videotechnik vyhotovuje videozáznam od momentu vstupu rozhodcov na hraciu plochu pred 
zahájením stretnutia a druhého polčasu. Po ukončení prvého polčasu a stretnutia videotechnik sní-
ma odchod rozhodcov z hracej plochy a následne aj mimo hracej plochy až do priestorov, ktoré sú 
z miesta vyhotovenia videozáznamu videokamerou dosiahnuteľné.
80.5 Právo vyhotoviť videozáznam má domáci aj hosťujúci FK.
80.6 Usporiadajúci FK nie je povinný poskytnúť zhotoviteľovi záznamu elektrickú prípojku na 
videokameru. 
80.7 Keďže videozáznam si k svojej činnosti majú právo vyžiadať odborné úseky pri ObFZ Žilina, 
ako aj ďalšie orgány ObFZ, FK sú povinné videozáznam archivovať najmenej 30 dní odo dňa odo-
hrania stretnutia. 
80.8 Vyžiadaný videozáznam predkladá klub na DVD alebo USB nosiči, nahratím na videoarchív. 
USB nosiče budú po vyžiadaní vrátené najskôr po 1 mesiaci odo dňa doručenia na ObFZ.
80.9 Pri porušení vyššie uvedených ustanovení môžu odborné komisie alebo ďalšie orgány ObFZ 
navrhnúť ŠDK peňažnú pokutu pre zodpovedný FK až do výšky 330 €.

Ak stretnutie dospelých vedie rozhodca bez asistenta rozhodcu, patrí mu ďalšia odmena vo výške 
10 eur.

Všetky náklady na R v kategoriách mládeže v súťažnom ročníku 2022/2023 hradí Slovenský 
futbalový zväz.

75. Ak rozhodca alebo asistent rozhodcu rozhoduje dva zápasy na jednom mieste prislúcha mu 
odmena v plnej výške podľa tabuľky v bode 74.

76. V oficiálnych priateľských stretnutiach má R a AR nárok na odmenu vo výške 50 % z paušálu 
podľa triedy, ktorej je usporiadajúci FK účastníkom. 

77. Rozhodcovia v majstrovských futbalových stretnutiach majú cestovné, stravné a ošatné zahrnu-
té v položke Paušál (bez dane) – viď tabuľka, ktoré si účtujú podľa pokynov KR ObFZ.

78. V prípade, že sa stretnutie neodohrá a delegované osoby sú prítomné na mieste stretnutia, nemá 
R a AR nárok na odmenu, prináleží mu len paušál v plnej výške.

79. V prípade, že sa stretnutie začne a z akéhokoľvek dôvodu sa nedohrá, má R, AR a delegát zväzu 
nárok na odmenu a paušál v plnej výške.
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XIV. Námietky

81. Námietku je možné podať výhradne elektronicky v ISSF na ŠDK. ŠDK je povinná o námietke 
rozhodnúť na svojom najbližšom zasadnutí potom, ako bola námietka spĺňajúca náležitosti podľa čl. 
86 ods. 1 SP na ObFZ Žilina doručená alebo doplnená, alebo bezodkladne námietku postúpiť vecne 
príslušnému orgánu riadiaceho zväzu. Námietky pre oblastné súťaže sú spoplatnené: pre všetky 
vekové kategórie 10 €. 

82. Odvolanie proti rozhodnutiu ŠDK na úseku ŠTK je oprávnený podať písomne alebo elektronicky 
v ISSF klub, ktorého sa napádané rozhodnutie alebo postup riadiaceho orgánu súťaže alebo iného 
orgánu riadiaceho zväzu týka, do 14 dní odo dňa oznámenia napádaného rozhodnutia klubu, alebo do 
30 dní od napádaného postupu orgánu riadiaceho zväzu. Odvolanie proti prvostupňovému rozhod-
nutiu pre oblastné súťaže je spoplatnené: muži 50 €, dorast a žiaci 30 €. Platby budú zúčtované 
v MZF. 

Námietky a odvolanie musia obsahovať:
a)označenie subjektu, proti ktorému sa námietka podáva, 
b) označenie stretnutia a výsledku, prípadne inej skutočnosti, proti ktorej sa námietka podáva, 
c) uvedenie skutočností, ktorými mal byť porušený predpis alebo rozhodnutie, 
d) uvedenie ustanovenia predpisu alebo rozhodnutia, ktoré malo byť porušené, 
e) uvedenie dôkazov (svedkov, listín, inej dokumentácie) a spôsobu, akým budú riadiacemu orgánu 
súťaţe poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín po podaní námietky, ak riadiaci 
orgán nestanoví inak, 
f) čoho sa namietajúci klub domáha
83. ŠDK vyzve klub na doplnenie námietky, ak neobsahuje niektorú náležitosť uvedenú v SP a určí 
lehotu na jej doplnenie. Ak klub námietku v stanovenej lehote nedoplní, ŠDK sa námietkou ďalej 
nezaoberá.

80.10 Sťažnosť na priebeh MFS, výkon R, AR a pod. je možné podať do 48 hod. od skončenia MFS 
výlučne prostredníctvom ISSF systému.
80.11 Sťažnosť musí obsahovať: názov FK, ktorý podáva sťažnosť, určenie MFS, stručný popis 
udalostí (napr. rozhodnutí R a AR – ČK, gól, pokutový kop, hráč mimo hry a ďalších závažných 
rozhodnutí a udalostí), voči ktorým je podávaná sťažnosť, určenie približnej minutáže situácií, voči 
ktorým je podávaná sťažnosť. Odborné komisie sú povinné uviesť spôsob vybavenia sťažnosti pro-
stredníctvom úradnej správy.
80.12 V prípade MFS dospelých, ak sťažnosť, predkladá družstvo domácich, jej prílohou je video-
záznam z MFS na DVD nosiči (resp. uvedenie skutočnosti, že záznam z MFS sa nachádza vo vide-
oarchíve), ktorý musí byť doručený na ObFZ Žilina v lehote podľa bodu 80.10. V prípade sťažnosti 
domáceho družstva musí byť videozáznam z MFS zverejnený vo videoarchíve alebo doručený na 
DVD alebo USB nosiči spolu so sťažnosťou.
80.13 Sťažnosť môže FK zobrať späť do začiatku zasadnutia príslušnej komisie prostredníctvom 
ISSF systému.
80.14 Sťažnosť nebude prerokovaná, pokiaľ nebude obsahovať náležitosti uvedené v bodoch 80.10, 
80.11 a 80.12.
80.15 Príslušná komisia výsledok prerokovania sťažnosti zverejní v ÚS.
80.16 Poplatok 40 € bude uhradený v MZF, v prípade druhej a ďalšej neopodstatnenej sťažnosti 
sa poplatok zvyšuje o 10 € oproti predchádzajúcej sťažnosti. V prípade opodstatnenosti, čiastočnej 
opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. späťvzatia sťažnosti 
do začiatku zasadnutia príslušnej komisie, je stanovený poplatok 10 €.
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XV. Pokuty a poplatky

XVI. Disciplinárne konanie

84. Pokuty a poplatky voči ObFZ pre všetky súťaže - sa uhrádzajú výlučne mesačnou zbernou 
faktúrou. V prípade neuhradenia faktúry v dobe splatnosti je FK postihovaný disciplinárne, 
t. j. zastavením činnosti až do dňa úhrady (mužstvo MFS odohrá a po skončení súťažného 
ročníka mu bude odrátaný príslušný počet bodov).

85. Pokuty a poplatky pre R nebudú hradené mesačnou zbernou faktúrou.

86. Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia je stanovená povinnosť uhradiť náklady 
disciplinárneho konania nasledovne:
86.1 Za disciplinárne prejednanie priestupku hráča /ČK a pod./, resp. žiadosť o zmenu trestu   
• dospelí - 10 €, dorast, žiaci - 5 € 
86.2 Za disciplinárne prejednanie rozhodcov - 10 €
86.3 Za disciplinárne prejednanie FK - 10 €
86.4 Za disciplinárne prejednanie funkcionára - dospelí, dorast, žiaci - 10 € 

87. Podľa čl. 12 DP sa ustanovuje za previnenie kolektívom peňažná pokuta:
87.1 Dospelí, dorast, žiaci do 665 €. 
87.2 Inzultácia rozhodcu a násilie spáchané na hráčovi, členovi realizačného tímu, predstaviteľovi 
ObFZ od 300 € do 1000 €. 
87.3 Peňažná pokuta za odhlásenie alebo vylúčenie družstva zo súťaže
• po prihlásení - do začiatku jarnej časti 800 €    
• v priebehu jarnej časti 400 €   
a riadiaci orgán môže pristúpiť k nezaradeniu mužstva dospelých do súťaží v nasledujúcom ročníku. 
Pokuta sa nevzťahuje na družstvo prípravky, v prípade ak toto družstvo nie je podmienkou zaradenia 
družstva dospelých v I. a II. triede.
87.4 Peňažná pokuta za pokus alebo neoprávnený štart hráča na cudzí RP, resp. neplatný RP - 300 €.
87.5 Peňažná pokuta za porušenie povinnosti organizátora stretnutia a za hrubé nešportové správa-
nie priaznivcov do 1000 €.
87.6 Peňažná pokuta za neoprávnený štart hráča v zastavenej činnosti - 70 €. 
87.7 Peňažná pokuta za nenastúpenie družstva na MFS - 35 €, pričom družstvo, ktoré nenastúpi na 
MFS a na ktoré sa dostavia delegované osoby, je povinné nahradiť súperovi paušálnu náhradu ná-
kladov na delegované osoby vo výške 100 € v kategórii dospelých a vo výške 50 € v mládežníckych 
kategóriách. 
87.8 Peňažná pokuta za neúčasť družstva na turnaji Teodora Zvaru alebo Memoriále Milana Šme-
hýla - 100 €. Nezabezpečenie miesta pre Memoriál Milana Šmehýla alebo turnaja Teodora Zvaru 
– 250 €.
87.9 Peňažná pokuta družstva za nevyhotovenie elektronického zápisu prostredníctvom systému 
ISSF /dospelí, dorast, žiaci/ - do 10 €.
87.10 Peňažná pokuta za poškodenie dobrého mena futbalu alebo narušenie integrity súťaže – od 
500 € do 1500 €
87.11 Peňažná pokuta za spôsobenie predčasného ukončenie stretnutia – 20 €. V prípade, že predčas-
né ukončenie stretnutia spôsobí hosťujúce družstvo, je povinné uhradiť súperovi polovicu paušálnej 
náhrady nákladov uvedenej v bode 87.7.
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87.12 Peňažná pokuta za poskytnutie nesprávnych, klamlivých a zavádzajúcich informácií o stave 
hracej plochy s cieľom zrušiť a/alebo odložiť odohratie MFS – 150 €
87.13 Peňažná pokuta za nerešpektovanie povinností podľa bodu 70 tohto rozpisu – do 200 € a to aj 
opakovane. Zaplatením pokuty nie je dotknutý nárok na zaplatenie náhrady škody, ktorá v súvislosti 
s konaním klubu vznikla riadiacemu zväzu.
87.14 V prípade nerešpektovania disciplinárnej sankcie – zákaz výkonu činností funkcionára klubu – 
bude družstvu, ktorého funkcionár sa disciplinárne previnil uložená disciplinárna sankcia odobratie 
3 bodov a zároveň pokuta do výšky 300 €.
88. Peňažná pokuta za nerešpektovanie nariadení, smerníc, neospravedlnenú neúčasť na MFS roz-
hodcami - 20 €. 
88.1 Peňažná pokuta za nedoručenie zápisu o stretnutí rozhodcami, resp. za jeho neuzatvorenie 
v systéme ISSF do 24:00 hodiny po ukončení MFS 10 € (viac ako 1-krát).
89. Napomínanie hráčov sa eviduje a trestá osobitne v každom družstve, v ktorom hráč súťaží. Pri 
prestupe (hosťovaní) do iného FK tej istej triedy súťaže sa obdržaný počet ŽK prenáša. FK sú povin-
né o prestupoch (hosťovaniach) informovať ŠDK ObFZ (písomne) a požadovať informácie o počte 
ŽK a trestov. FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu napomínaných hráčov.
90. V prípade, že bolo stretnutie neodohrané, resp. predčasne ukončené bez viny obidvoch mužstiev, 
pričom sa celé stretnutie bude opakovať v novom termíne, trest na počet súťažných stretnutí /aj trest 
za príslušný počet žltých kariet/ v tomto stretnutí nebol vykonaný. Keď bolo stretnutie neodohrané, 
resp. predčasne ukončené z viny niektorého mužstva, pričom bolo následne kontumované, trest na 
počet súťažných stretnutí /aj trest za príslušný počet žltých kariet/ v takomto stretnutí bol vykonaný.

91. Ak bol hráč v MFS za previnenie napomenutý ŽK a za druhý priestupok napomenutý ŽK 
a následne vylúčený (ČK po napomenutí druhou ŽK), v tomto MFS sa neeviduje žiadna ŽK 
u takéhoto hráča.

92. Po obdržaní trestu za príslušný počet ŽK nesmie hráč nastúpiť na žiadne MFS družstva 
FK v súťaži, v ktorej hráč obdržal príslušný počet ŽK, kým ho nevykoná v tejto súťaži. V os-
tatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, hráč môže nastúpiť. ŽK udelené 
v posledných troch kolách súťažného ročníka sa nezapočítavajú do celkového počtu udelených 
ŽK v súťažnom ročníku.

93. Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas výkonu disciplinárnej sankcie 
uloženého na počet súťažných stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bola 
disciplinárna sankcia uložená, a to dovtedy, kým ju v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, 
v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže nastúpiť.

94. Ak trest uložený na počet súťažných stretnutí nemôže byť vykonaný v súťaži, v ktorej bol ulo-
žený (napr. prestup, skončenie súťaže, vyšší vek a pod.), potrestaný je povinný požiadať písomne 
ŠDK o vykonanie trestu v súťaži, v ktorej hrá družstvo, za ktoré je oprávnený štartovať, pokiaľ ŠDK 
neurčí iný spôsob vykonania trestu.

95. ŠDK bude trestať vylúčených hráčov podľa DP vo všetkých súťažiach ObFZ Žilina, evido-
vať a trestať za počet ŽK v súťažiach dospelých a dorastu (v žiackých súťažiach sa ŽK - neevi-
dujú). Evidenciu žltých kariet v súťaži ObFZ vedú vo všetkých súťažiach referenti ŠDK ObFZ 
na základe podkladov z ISSF systému.

96. Podľa DP sa prerokúvajú aj previnenia hráča, ktorý na stretnutie nenastúpil, ale je na súpiske, 
resp. zozname družstva klubu a dopustil sa previnenia počas stretnutia, po ňom, alebo v priamej 
súvislosti s ním. Obdobne toto platí aj pre previnenie funkcionára a trénera.

97. Ak hráč, tréner, vedúci mužstva, alebo iný funkcionár, ktorý sa môže počas stretnutia zdržiavať 
na lavičke náhradníkov porušil niektorý z bodov Záväzných pokynov a Pravidiel futbalu a táto sku-
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XVII. Registrácia hráča

XVIII. Prestup a hosťovanie

XIX. Zmena klubovej príslušnosti rozhodcov

99. Registráciu hráča rieši klubový ISSF manažér.

100. Poplatok za prvotnú  registráciu:
• prípravka a žiaci do 10 rokov - bez poplatku,
• muži, dorast, žiaci - 5 €.

102. Prestupy a hosťovanie hráčov sa uskutočňuje v zmysle Registračného a prestupového poriadku.

103. Poplatky za prerokovanie prestupu, resp. hosťovanie hráča sú nasledovné:  dospelí  -  10 €, 
dorast  -  7 €, žiaci  -  7 €. V prípade vykonania matričného úkonu počas víkendu a dní pracovného 
pokoja sa uhrádza príplatok vo výške 100 %.

točnosť bola uvedená v Zápise o stretnutí, bol o tom oboznámený kapitán mužstva, majú okamžite 
po stretnutí zastavenú činnosť - zákaz výkonu športovej činnosti ako aj zákaz funkcie až do prijatia 
rozhodnutia ŠDK.

98. Previnilec FK má právo zúčastniť sa na disciplinárnom konaní, resp. sa môže písomne vyjadriť 
k svojmu previneniu. Písomné vyjadrenie musí byť vlastnoručne podpísané okrem prípadu ak sa 
podáva prostredníctvom ISSF systému.

104. Rozhodca môže hlásiť zmenu klubovej príslušnosti výlučne emailom na KR (kr-obfzza@obfz-
za.sk) v termíne od 1.1. do 30.4. príslušného roka. 

105. KR prostredníctvom ÚS oznámi zmenu klubovej príslušnosti rozhodcu/ov.

106. Od nasledujúceho súťažného ročníka už bude rozhodca/ovia automaticky vedený/í v novom 
klube.
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107. Hrubé nešportové správanie sa a iné závažné priestupky členov družstva (v čase podľa písm. a) 
a e) a hráčov (v čase podľa písm. b), c) a d), za ktoré rozhodca hráča vylučuje podľa Pravidla XII. 
Pravidiel futbalu (aj násilie spáchané na rozhodcovi a asistentovi rozhodcu je považované za hrubé 
nešportové správanie sa)
107.1 V čase po príchode rozhodcu do areálu ihriska do okamihu, kedy R pred stretnutím uzatvorí 
nominácie:
• R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia člena družstva, popis priestupku) a nechá 
tento záznam podpísať kapitánom príslušného družstva (u mládeže aj vedúci družstva), 
• previnilec sa môže zúčastniť MFS ako hráč.
107.2 Od okamihu, kedy pred stretnutím kapitán podpíše zápis do vstupu rozhodcu na hraciu plochu 
pred stretnutím:
• R hráča nepripustí ku hre, za tohto hráča môže nastúpiť iný hráč z náhradníkov uvedených v zápise,
• R previnivšieho sa náhradníka nepripustí ku hre,
• R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia hráča, popis priestupku) a nechá tento 
záznam podpísať kapitánom príslušného družstva (u mládeže aj vedúcim družstva).
107.3 Od vstupu rozhodcu na hraciu plochu pred stretnutím do opustenia hracej plochy rozhodcom po 
stretnutí:
• R postupuje v súlade s právomocami, ktoré má dané PF a popíše priestupok na prednej strane zápisu 
v rubrike „osobné tresty“, v prípade, ak sa hráč po udelení ČK správa nešportovo, resp. HNS, R popíše 
priestupok po udelení ČK na zadnej strane zápisu (identifikácia hráča, popis priestupku) a nechá tento 
záznam podpísať kapitánom príslušného družstva (u mládeže aj vedúcim družstva). 
107.4  Od opustenia hracej plochy rozhodcom po stretnutí do podpísania zápisu kapitánom:
• R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia hráča, popis priestupku) a nechá tento 
záznam podpísať kapitánom príslušného družstva (u mládeže aj vedúcim družstva).
107.5 V čase od podpísania zápisu kapitánom do okamihu opustenia areálu ihriska rozhodcom (prípad-
ne aj mimo areálu ihriska v priamej súvislosti so stretnutím):
• R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia člena družstva, popis priestupku).

108. Hrubé nešportové správanie sa a iné závažné priestupky funkcionárov FK (aj násilie spáchané na 
rozhodcovi a asistentovi rozhodcu považované za hrubé nešportové správanie sa)
108.1 V čase po príchode rozhodcu do areálu ihriska do okamihu, kedy pred stretnutím kapitán podpíše 
zápis
• R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku) a ne-
chá tento záznam podpísať kapitánom príslušného družstva (u mládeže aj vedúcim družstva), 
• funkcionár počas MFS nemôže vykonávať funkciu v ohraničenom priestore hracej plochy.
108.2 V čase podľa bodu 1 písm. b), c) (okrem členov realizačného tímu) a písm. d),
• R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku) a ne-
chá tento záznam podpísať kapitánom príslušného družstva (u mládeže aj vedúcim družstva), 
• funkcionár počas MFS nemôže vykonávať funkciu v ohraničenom priestore hracej plochy. 
108.3 V čase podľa bodu 1 písm. e)
• R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku). 
111.4 V čase podľa bodu 1 písm. c) u členov realizačného tímu družstva - tréner, asistent trénera, vedúci 
družstva, lekár, masér:
• R vykáže previnivšieho sa člena realizačného tímu z hráčskej lavičky (bez použitia ČK), a to prostred-
níctvom kapitána príslušného družstva (tomu oznámi HNS a iný závažný priestupok) a HU,
• previnilec musí ihneď opustiť hráčsku lavičku a odísť do hľadiska,
• keď sa previnilec zdráha opustiť hráčsku lavičku ihneď, R stanoví krátky primeraný čas (1 - 2 min.) na 
to, aby ju opustil. Ak sa tak nestane, R upozorní kapitána príslušného družstva, R má právo predčasne 
skončiť MFS. Musí však vyčerpať všetky možnosti, aby sa v MFS pokračovalo,

XX. Záväzné pokyny pre R, AR, DZ, kapitánov, vedúcich mužstiev 
a členov FK v pôsobení ObFZ Žilina
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• R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku) a ne-
chá tento záznam podpísať kapitánom príslušného družstva (u mládeže aj vedúcim družstva). 

109. Násilie spáchané na rozhodcovi a asistentovi rozhodcu členmi družstva, hráčmi, funkcionármi 
a divákmi považované podľa Pravidla V. Pravidiel futbalu za inzultáciu
109.1 V čase podľa bodu 1 písm. a) a b)
• R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku) 
a nechá tento záznam podpísať kapitánom príslušného družstva (u mládeže aj vedúcim družstva) a HU,
• R MFS nezačne a MFS sa neuskutoční.
109.2 V čase podľa bodu 1 písm. c)
• R predčasne skončí MFS,
• R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku) 
a nechá tento záznam podpísať kapitánom príslušného družstva (u mládeže aj vedúcim družstva) a HU.
109.3. V čase podľa bodu 1 písm. d)
• R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku) 
a nechá tento záznam podpísať kapitánom príslušného družstva (u mládeže aj vedúcim družstva) a HU.
109.4 V čase podľa bodu 1 písm. e)
• R popíše priestupok na zadnej strane zápisu (identifikácia a funkcia previnilca, popis priestupku). 
112.5 V prípade previnenia diváka podľa písm. a) – c) v zázname bude uvedená identifikácia previnilca, 
popis priestupku, a z ktorého družstva sa divák dopustil inzultácie a podpis HU.

110. V prípade násilia spáchaného na R, resp. AR, ktoré je považované za HNS, R pri popise priestupku 
uvedie aj formuláciu, R na R, resp. AR bolo spáchané HNS.

111. V prípade násilia spáchaného na R, resp. AR, ktoré je považované za inzultáciu, R pri popise 
priestupku uvedie aj formuláciu, R na R, resp. AR bola spáchaná inzultácia podľa Pravidla V. PF. 

112. V prípade násilia spáchaného na R, resp. AR, ktoré je považované za HNS, resp. inzultáciu a v prí-
pade napadnutia DZ sú okrem R (v Zápise o stretnutí) a DZ (v správe DZ) aj AR povinní samostatne 
podrobne sa písomne vyjadriť na najbližšie zasadnutie DK.

113. Závažné priestupky hráčov v stretnutí za chrbtom rozhodcu:
• ak zistí DZ, že hráč za chrbtom R porušil PF tak, že mal byť vylúčený a R tak neurobil, DZ 
oznámi túto skutočnosť R, aby zaznamenal priestupok hráča do zápisu. Toto musí oznámiť R ih-
neď po MFS, skôr než R vydá kapitánovi RP (karta hráča). Dôvod, pre ktorý bol urobený záznam 
o priestupku hráča, oznámi DZ kapitánom príslušného družstva v prítomnosti R pri preberaní 
RP (karty hráča) po MFS.
• R popíše priestupok na prednej strane zápisu v rubrike „osobné tresty“ - hráč číslo, meno 
a priezvisko, číslo RP karty hráča, priestupok na vylúčenie na pokyn DZ a popis priestupku. 
114. Hrubé nešportové správanie sa divákov (aj násilie spáchané na rozhodcovi a asistentovi roz-
hodcu považované za hrubé nešportové správanie sa previnilca):
• dôvod zníženia hodnotenia na HNS uvedie R na zadnej strane zápisu a DZ v správe DZ, pričom 
v zázname musí byť uvedená identifikácia previnilca, popis priestupku a z ktorého družstva sa 
divák dopustil HNS,
• R nechá záznam podpísať HU.

115. Podpisovanie zápisu na prednej strane zápisu kapitánom (u mládeže aj vedúcim družstva)
• kapitán (u mládeže aj vedúci družstva) je povinný podpísať po MFS zápis,
• v prípade odmietnutia podpísania zápisu kapitánom (u mládeže aj vedúcim družstva) R udalosť 
popíše na zadnej strane zápisu s dôvodom odmietnutia podpísania zápisu a uvedie záznam o pre-
vzatí RP (kariet hráča) (u mládeže aj vedúci mužstva). V prípade odmietnutia podpísania tohto 
záznamu kapitánom (u mládeže aj vedúcim družstva) R nepovolí prevziať RP (karty hráča), 
ktoré spolu so zápisom zašle riadiacej komisii. 
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116. Podpisovanie záznamu na zadnej strane zápisu kapitánom (u mládeže aj vedúcim družstva) 
• kapitán príslušného družstva (u mládeže aj vedúci družstva) je povinný v určených prípadoch 
na zadnej strane zápisu podpísať záznam uvedený podľa bodov 1 - 3. 
• v prípade odmietnutia podpísania záznamu kapitánom (u mládeže aj vedúcim družstva) R uda-
losť popíše na zadnej strane zápisu s dôvodom odmietnutia podpísania záznamu. 

117. Podpisovanie záznamu na zadnej strane zápisu hlavným usporiadateľom
• HU je povinný v určených prípadoch na zadnej strane zápisu podpísať záznam uvedený podľa 
bodov 3 a 8. Prípadný nesúhlas HU so znením záznamu R uvedie vo forme poznámky pri jeho 
podpise. Na zadnej strane zápisu R uvedie svoje stanovisko k nesúhlasu HU,
• v prípade odmietnutia podpísania záznamu HU R udalosť popíše na zadnej strane zápisu s dô-
vodom odmietnutia podpísania záznamu. 

118. Nevyžadovanie si podpisu kapitána príslušného družstva (u mládeže aj vedúceho družstva) 
a HU, resp. neoboznámenie so záznamom uvedeným na zadnej strane zápisu, je možné len vo 
výnimočných prípadoch, keď je ohrozená bezpečnosť R, AR a DZ. Uvedenú skutoč-
nosť s popisom spôsobu ohrozenia bezpečnosti je bezpodmienečne nutné uviesť pri zázname 
priestupku na zadnej strane Zápisu o stretnutí a v správe DZ.

119. Ak bol člen družstva, hráč a funkcionár FK za HNS, iné závažné priestupky, inzultáciu roz-
hodcu, uvedený podľa bodov 1 písm. a) – d), 2 písm. a), b), d), 3 písm. a) – c) a 7 R v zápise a ka-
pitán príslušného družstva (u mládeže aj vedúci družstva) bol o tom informovaný, má previnilec 
okamžite po MFS zastavenú pretekársku činnosť, resp. zákaz výkonu funkcie. 

120. Uvádzanie žltých a červených kariet rozhodcom v rubrike „osobné tresty“ v Zápise 
o stretnutí:
• spôsob uvádzania ŽK a ČK v zápisoch stanovuje KR, pričom ŠDK dôrazne upozorňuje R 
na správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a fotokópiách zápisov, 
• popis vylúčenia hráča - minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP (karty hráča) a popis 
priestupku,
• popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK - minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo 
RP (karty hráča) (ČK po 2. ŽK), čiže bez uvedenia priestupkov, za ktoré hráč bol napomenutý,
• popis napomenutia hráča - minúta, ŽK, číslo, meno a priezvisko,
• v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová hra, 
vzájomné napadnutie, urážka a pod.),
• v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla XII a PF (sotenie, udretie, kopnutie, pod-
razenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja o loptu, 
bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,
• v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,
• k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome 
ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

121. Delegáti zväzu
• vykonajú kontrolu správnosti a čitateľnosti vyplneného originálu a kópií Zápisov o stretnutí 
a údajov o udelených ŽK, ČK a záznamov priestupkov uvedených na zadnej strane zápisu pred 
príchodom kapitána (u mládeže aj vedúceho družstva) do miestnosti rozhodcov k podpísaniu 
Zápisu o stretnutí,
• dohliadajú na správnosť postupov kapitána (u mládeže aj vedúceho družstva) a R uvedených 
v bodoch 1 - 5, 7 - 12 a v správe DZ uvádzajú skutočnosti zaznamenané na zadnej strane zápisu 
a ostatné závažné skutočnosti so svojím hodnotením,
• v správe DZ v rubrike „napomínaní a vylúčení hráči“ uvádzajú popis priestupkov v rovnakom 
znení ako R v Zápise o stretnutí, prípadný nesúhlas s popisom priestupkov uvádzajú v rubrike 
„aplikácia pravidiel futbalu“ a „disciplinárna kontrola“.
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XXI. Prvá pomoc v športe

129. Jeden z najzávažnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie.
Športovec v bezvedomí musí byť čo najrýchlejšie premiestnený do vodorovnej polohy. Veľmi často 
sa stáva, že postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiž ochabnú svaly v hrtane, jazyk zapadne a za-
bráni prúdeniu vzduchu. Pri narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo zvratky dostanú do zadnej 
časti hrtana, čím sa môžu dýchacie cesty uzavrieť. Keďže každá z týchto porúch môže spôsobiť smrť, 
dýchacie cesty treba okamžite uvoľniť. Zatlačením na čelo a súčasným nadvihnutím (podložením) 
šije sa nám podarí oddialiť koreň jazyka a vo väčšine prípadov uvoľniť alebo aspoň zlepšiť priechod-
nosť dýchacích ciest. Tento úkon je možné zefektívniť pootvorením úst a predsunutím dolnej čeľuste. 
V prípade, že nevieme uvoľniť dýchacie cesty uvedeným spôsobom, pokúsime sa „vytiahnuť jazyk“ 
rukou – najlepšie obalenou vreckovkou alebo dresom, aby jazyk nekĺzal. Športovca v bezvedomí 
je potrebné stále sledovať (či dýcha a či má pulz) a polohu podľa potreby korigovať. Pri zvracaní 
a krvácaní z úst niekedy pomôže poloha so zníženou hlavou a hornou časťou trupu. Keď po uvoľnení 
dýchacích ciest začne športovec spontánne dýchať treba ho položiť do stabilizovanej polohy.
Stabilizovaná poloha postihnutého športovca má za cieľ udržať priechodnosť dýchacích ciest 
a znížiť riziko vdýchnutia zvratkov. Opakovaná kontrola ústnej dutiny športovca v bezvedomí je 
nevyhnutnosťou, rovnako musí byť kontrolovaná jeho poloha. Stabilizovaná poloha na boku je za-
bezpečená pokrčením dolnej končatiny na strane, na ktorej postihnutý športovec leží. Druhá dolná 
končatina je natiahnutá. Horná končatina strany, na ktorej spočíva telo športovca, je natiahnutá a za-
pažená. Hlava je uložená na druhej končatine, ktorá je skrčená v lakti.
Ak športovec nezačne dýchať ani po uvoľnení dýchacích ciest, okamžite je potrebné nasadiť umelé 
dýchanie. Mohlo by totiž dôjsť k zastaveniu krvného obehu v dôsledku nedostatku kyslíka. Najúčin-
nejším je prenos vzduchu z pľúc poskytovateľa prvej pomoci do pľúc postihnutého – dýchanie z úst 

122. Pri riešení identifikácie (meno, priezvisko a funkcia) členov družstva, funkcionárov FK a di-
vákov DZ, resp. R spolupracuje s HU. DZ, resp. R, v prípadoch previnení funkcionárov FK 
a divákov, inzultácií R, AR a napadnutia DZ sú povinní priložiť k správe DZ, resp. k Zápisu 
o stretnutí  tlačivo „Usporiadateľská služba“, ktoré bolo predložené R pred MFS.

123. Po príchode kapitána (u mládeže aj vedúceho družstva) do miestnosti rozhodcov k podpísa-
niu podľa pokynov vyplneného Zápisu o stretnutí, R do podpísania zápisu môže do vyplneného 
Zápisu o stretnutí uviesť len previnenia, ktoré sa stali v uvedenom čase.

124. R Zápisy o stretnutí na zadnej strane podpíše, ponechá si originál a kapitánom odovzdá po 
jednej kópii Zápisu o stretnutí.

125. Prípady nedovoleného dopisovania, resp. prepisovania originálu prednej, resp. zadnej stra-
ny Zápisu o stretnutí R u údajov, ktoré mali byť uvedené v Zápise o stretnutí po odovzdaní kópií 
zápisov kapitánovi a porušenia nariadenia v bode 17 budú riešené podľa článku 63 DP. 

126. V prípadoch udelenia ČK hráčovi, iného závažného previnenia a inzultácie rozhodcu v tur-
najových stretnutiach R zašle vyplnený Zápis o stretnutí v jednom výtlačku na ObFZ do 48 hod. 
po turnaji.

127. Týmito pokynmi nie sú ovplyvnené ďalšie práva a povinnosti R, DZ, funkcionárov FK a FK 
dané PF, SP a RS.

128. Porušovanie týchto pokynov R, DZ, funkcionármi FK a FK bude považované podľa DP za 
disciplinárne previnenie.
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do úst. Pri dýchaní z úst do úst záchranca vydychuje vzduch zo svojich pľúc do pľúc postihnutého 
športovca alebo do nosa (u žiakov do úst aj do nosa súčasne), aby naplnil jeho pľúca. Pri odtiahnutí 
úst postihnutý športovec vydýchne. Pri dýchaní z úst do úst je potrebné prstami zovrieť nos športov-
covi v bezvedomí, pri dýchaní do nosa je potrebné zovrieť pery (ústa). Dýchanie sa začína dvomi až 
tromi dychmi. Potom sa pokračuje dychovou frekvenciou 12 až 15-krát za minútu, u mladších špor-
tovcov, keď sa dýcha do úst aj nosa súčasne, je dychová frekvencia 20-krát za minútu. Pri dýchaní 
z úst do úst sa dajú sledovať ohyby hrudníka prípadne zistiť, kedy postihnutý športovec začne dýchať 
samovoľne. Vtedy sa mu zlepší farba tváre. 
Umelé dýchanie je neúčinné, ak športovcovi v bezvedomí nebije srdce, pretože okysličená krv nebu-
de v organizme obiehať. Po prvých dvoch výdychoch je potrebné skontrolovať, či je srdce aktívne, 
zisťovanie pulzu na zápästí nie je spoľahlivé! Kontrolu treba opakovať o minútu a potom vždy 
po troch minútach. Pulz sa obnoví, len ak začne srdce biť. 
Ak srdce nebije, jeho sťahy (srdcové revolúcie) možno nahradiť masážou srdca (športovec má šedo-
modro sfarbený vzhľad, nehmatateľný pulz, nedýcha a má široké zrenice). Tlakom na dolnú polovicu 
hrudnej kosti sa zvyšuje tlak v hrudníku a tým sa vytláča krv zo srdca do tepien, Po uvoľnení tlaku 
sa hrudník vráti do svojej normálnej polohy a krv tečie späť cez žily, napĺňa srdce pri jeho rozpína-
ní . Masáž srdca (kardiopulmonálna resuscitácia) je základnou technikou laickej aj odbornej prvej 
pomoci. Začneme ju dvomi vdychmi a pokračujeme stláčaním 2 cm nad dolným koncom hrudnej 
kosti. Masáž má mať frekvenciu 100 stlačení za minútu, v jednom cykle dva vdychy a 15 stlačení 
(kompresií). Pomer 2:15 treba udržať po celý čas vykonávania masáže srdca.
Vzhľadom na časté prípady bezvedomia a náhlych úmrtí na športoviskách je vhodné, aby si 
základy prvej pomoci osvojili všetci účastníci futbalových stretnutí – hráči, tréneri, VD, uspo-
riadatelia, rozhodcovia a hlavne lekári,  zdravotníci a maséri pôsobiaci počas futbalových 
stretnutí v usporiadateľskej službe podľa čl. 45 SP, resp. ako členovia realizačných tímov na 
hráčskych lavičkách. Často len rýchly a spoľahlivý zásah dokáže zabrániť nešťastiu a preto je 
potrebné vedieť takéto situácie riešiť.
ObFZ Žilina odporúča všetkým účastníkom futbalových stretnutí oboznámiť sa so základmi 
prvej pomoci prostredníctvom videoseminára dostupného na https://youtu.be/d0ViCT4y5lo. 

XXII. Lekárske prehliadky a potvrdenie súpisiek lekárom

130. Za realizáciu lekárskych prehliadok svojich hráčov je zodpovedný FK. Povinné prehliadky sú 
vykonávané 1 x ročne. Poverený člen realizačného tímu vedie riadnu dokumentáciu o vykonaných 
prehliadkach (meno, priezvisko hráča, RČ, potvrdenie príslušného lekára a zaradenie hráča do zdra-
votnej skupiny). 
Potvrdzovanie zdravotnej spôsobilosti vykonáva: 
a.) obvodný lekár   
- u mládeže - obvodný lekár pre deti a dorast,
- u dospelých - obvodný lekár pre dospelých.
b.) telovýchovný lekár 
- štart vo vyššej vekovej kategórii.

Pracovisko telovýchovného lekára
MUDr. Viera Chudíková, 
oddelenie TVL NsP ul. Vojtecha Spanyola č. 43
Budova polikliniky - 6. poschodie
Telefón: 041/51 10 484, 51 10 111
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XXIII. Pohotovostný kufrík zdravotníka

131.
A. Nástroje: anatomická pinzeta, chirurgické nožnice, Eschmarchovo obvínadlo, gumené rukavice 
(2-3 páry), intubačný náhubok s hadičkou.
B. Obväzový materiál: krycie náplaste (2-3 druhy), rýchloobväz (spofaplast), elastické obväzy 2-3 
rozmery (po 2 kusy), hydrofilné obväzy 2-3 rozmery po 1 kuse, hydrofilná gáza, obväzová vata, troj-
cípa šatka, GELASPON. DOPORUČENÉ: nafukovacia a tvarovateľná dlaha, leukoplast.
C. Dezinfekčné prostriedky: dezinfekčné krycie náplaste (5 ks) SEPTONEX SPRAY, jódová tink-
túra. DOPORUČENÉ: peroxid vodíka 3% 500 ml, chladivý sprej 2 ks.
D. Liečivá: analgetiká a anipyretiká (acylpirín, nurofen, paralen), lok. antiflogistiká a antireumati-
ká (FASTUM GEL, VERAL GEL, dopor. WOBENZYN, antihistmatiká DITHIADEN), ostatné: 
OPTHALMO – SEPTONEX, VIBROCIL GTT., STOPANGIN SPRAY).
Množstvo a rozsah je možné modifikovať podľa ekonomických možností a podľa dôležitosti podu-
jatia. 

Tento rozpis súťaží ObFZ bol schválený Výkonným výborom ObFZ. Rozpis súťaží 2022/2023 je ne-
oddeliteľnou súčasťou Futbalových noriem, ich zmien a doplnkov, vrátane zmien a doplnkov uverej-
nených v Úradnej správe ObFZ s účinnosťou od dňa ich zverejnenia. Rozpis je záväzný pre riadiaci 
zväz, rozhodcov, pozorovateľov zväzu a FK hrajúce v súťažiach riadených ObFZ Žilina. 
Výklad k tomuto rozpisu prislúcha ŠDK ObFZ a môže byť pozmenený Výkonným výborom.
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XXIV. Osobitné ustanovenia pre súťaže mladších žiakov a prípraviek

Mladší žiaci: U13 (Ihrisko 60x40 m)

Organizácia stretnutí
- Hrá sa podľa PF a týchto dodatkov
- Počet hráčov v hre – 8 hráčov (brankár + 7 hráčov), minimálny počet hráčov v hre – 7 hráčov 

(brankár + 6 hráčov)
- Hrací čas – 2 x 30 min., polčasová prestávka minimálne 10 min.
- Delegované osoby – MFS riadi minimálne jeden delegovaný rozhodca.
- Hracia plocha –  rozmery HP pre MFS mladších žiakov 60 x 40 m), postranné čiary a čiary poku-

tového územia sa vyznačia kužeľmi (farebnými značkovacími métami, klobúčikmi, miskami). HP 
sa môže postaviť  na šírku ihriska, do stredu ihriska, alebo k tribúne.

- R stretnutie nezaháji, pokiaľ HP nebude spĺňať uvedené podmienky.
- Bránky – rozmery 5 x 2 m, vybavené sieťami a zabezpečené proti ich prevráteniu (zapichovacie 

háčiky, resp. vrecia s pieskom). 
- Veľkosť lopty – výlučne číslo 4
- Výstroj hráčov – dres s číslom, trenky, štulpne, chrániče holení, kopačky výlučne len s lisovanou 

podrážkou.
- Striedanie hráčov – bez obmedzenia počtu striedaní (hokejový spôsob), v prerušenej a nepreruše-

nej hre bez súhlasu R, pričom najprv striedaný hráč opustí HP a následne vstúpi na HP striedajúci 
hráč. Všetci hráči musia byť uvedení v zápise o stretnutí.

o Pravidlo 11 PF Hráč mimo hry – uvedené pravidlo v MFS neplatí (v prípade dohody trénerov 
obidvoch družstiev  pravidlo hráč mimo hry platí, túto skutočnosť  oznámia rozhodcovi).

- Voľný kop - minimálna vzdialenosť súperovho hráča od miesta zahrávania voľného kopu 5 m. 
- Vhadzovanie  lopty - Rozhodca upozorní hráča pri zlom vykonaní, nechá vhadzovanie lopty opa-

kovať, pri ďalšom nesprávnom vykonaní  loptu získa súper.
- Základnou požiadavkou je dodržanie pravidla o veku hráčov pre jednotlivé vekové kategórie 

(starší nemôžu hrať za mladších, mladší môžu hrať o kategóriu vyššie za starších; nie je povolený 
štart hráčov starších ako ročník narodenia 2008 (dievčatá r. 2007); za štart hráčov sú zodpovední 
tréneri jednotlivých družstiev FK;

60 m
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Staršia prípravka: U11 (Ihrisko 45x25m)

- hracia plocha –2 mini ihriská na polovici hracej plochy s rozmermi 45 x 25m,
- „Malé ihrisko“ je ohraničené postrannými čiarami veľkého ihriska, čiaram inej farby,  alebo      
- nízkymi klobúčikmi, stred ihriska a vzdialenosť pokutového kopu, označiť klobúčikom  inej farby
- počet hráčov 5+1 
- rozmery brán: 3x2, 5x2, s preferenciou 3x2
- striedanie ľubovoľným “hokejovým” spôsobom
- hrací čas – 6 družstiev 1x18 min. 5 družstiev 1x25 min. 4 družstva 1x33 min.
- lopta veľkosť č. 4

Mladšia prípravka: U9 (Ihrisko 30x20 m)

-  hracia plocha – 2 miniihriská na polovici hracej plochy s rozmermi 30 x 20 m, 
-  „Malé ihrisko“ je ohraničené postrannými čiarami veľkého ihriska, čiaram inej farby, alebo nízky-

mi  klobúčikmi, stred ihriska a vzdialenosť pokutového kopu, označiť klobúčikom inej farby     
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Organizácia stretnutí
- Termíny turnajov je možné meniť iba na základe vzájomnej dohody klubov, ktorá bude 

schválená ŠDK ObFZ Žilina. Zmena termínu alebo miesta turnaja sa oznamuje prostredníc-
tvom systému ISSF a to podaním na Športovo-technickú komisiu ObFZ Žilina, najmenej 7 
dní pred termínom turnaja. V odôvodnených prípadoch môže byť zmena termínu nariadená 
ObFZ Žilina.

- Vzhľadom na negatívne skúsenosti z posledných rokov s nasadzovaním hráčov z nepovolených 
vekových kategórii ŠDK udelí pokutu za neoprávnený štart hráča v zmysle bodu 87.4 tohto RS vo 
výške 300 €.

- Podrobnosti pre organizáciu súťaže prípraviek upraví manuál pre súťaž prípraviek dostup-
ný na stránke www.futbalzilina.sk.

Igor Krško, v.r.       Peter Vachan, v.r.
predseda ObFZ       predseda ŠDK

- počet hráčov 4
- rozmery brán: 4x mini bránky
- striedanie ľubovoľným “hokejovým” spôsobom
- hrací čas – 6 družstiev 1x12 min., 5 družstiev 1x15 min., 4 družstvá, 1x20 min.
- lopta veľkosť č. 3
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Termínová listina - Jesenná časť 2022 
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Termínová listina - Jarná časť 2023
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ADRESáR FUTBALOVýCH KLUBOV ObFZ ŽILINA

TJ BABKOV
Predseda FK: Peter Košša   Tajomník FK: Marek Makuka
: 0908 516 337    : 0915 897 262
: Peter Košša, Babkov 158, 013 11 Liet. Lúčka  
e-mail: tjbabkov@gmail.com

TJ JEDNOTA BáNOVá  B
Predseda FK: Ing. Jozef Kobera  manager FK pre B-mužstvo: Bystrík Paňák 
: 0903 458 249     0907 837 345
: Michal Trnovec, Brezany 59, 010 04 Žilina  
e-mai: trnovmch@gmail.com

TJ DRUŽSTEVNÍK BITAROVá
Predseda FK: Radoslav Martiník  Tajomník FK: Juraj Drdák
: 0903 720 660    : 0903 724 232
: Radoslav Martiník , Bitarová 159, 010 04 Žilina    
e-mail: trik@azet.sk

 RTJ BRODNO
Predseda FK: Ing. Ján Holeš   Tajomník FK: Ing. Radoslav Bočej 
: 0918 584 972    : 0948 220 031 
: Ing. Ján Holeš, Sadová 500/10A, 010 14 Žilina - Brodno    
e-mail: janyholes@gmail.com     
  

MFK BYTČA
Predseda FK: Štefan Pastorek   Tajomník FK: Juraj Lasička
: 0948 240 427      : 0907 336 451 
: Juraj Lasička, Športová  235/9, 013 041  Dolný Hričov                     
e-mail: juraj.lasicka@gmail.com 

TJ TATRAN BYTČICA
Predseda FK: Ivan Štaffen   Tajomník FK: Vlastimír Polaček
: 0903 516 725      : 0911 703 690 
: Vlastimír Poláček, Lipovecká 5,  010 09 Žilina 
e-mail: v.polacek@centrum.sk 

TJ DIVINA
Predseda FK: Matúš Salaj      FK: Lukáš Placek
: 0944 478 586       : 0915 566 447 
: Lukáš Placek, Divina 100, 013 31 Divina    
e-mail: tjdivina@outlook.sk  

OŠK DIVINKA - LALINOK  
Predseda FK: Ing. Michal Krško  Tajomník FK: Ján Papučík
: 0907 831 617    : 0907 409 036
:  Obecný úrad Divinka 142, 013 31 Divina    
e-mail: obec@divinka-lalinok.sk
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TJ DLHÉ POLE
Predseda FK: Michal Kubošek   Tajomník FK: Barbora Holejšovská
: 0905 552 888    : 0907 839 190 
: Michal Kubošek,  Dlhé Pole 219,  013 32 Dlhé Pole
e-mail: michal.kubosek@gmail.com

FK FATRAN DOLNá TIŽINA 
Predseda FK: Lukáš Ďurina    Tajomník FK: Marek Ďurina
: 0948 358 952    : 0949 359 213
: Lukáš Ďurina, Dolná Tižina 138,  013 04 Dolná Tižina 
e-mail: sipik100 @gmail.com

ŠK DOLNý HRIČOV
Predseda FK: Ing. Peter Zelník    Tajomník FK: Mgr. Ján Masný
: 0910 907 089    : 0915 245 926 
: ŠK Dolný Hričov, Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov 
e-mail: skdolnyhricov1928@gmail.com

FK ĎURČINá
Predseda FK: Vladimír Sudor   Tajomník FK: Ivan Čerňan
: 0908 248 450    : 0908 868 404 
: Vladimír Sudor, Ďurčiná 324, 015 01 Rajec
e-mail: sudorovci@gmail.com

ŠK GBEĽANY
Predseda FK: Jozef Martinček   Tajomník FK: Ing. Dušan Martinček
:     : 0903 622 662
: Ing. Dusan Martinček, ul. A.Trizuliaka 211/4, 013 02 Gbeľany
e-mail: dmartinček@gmail.com 

TJ HLBOKÉ 
Predseda FK: R. Remeš   Tajomník FK: Miroslav Capko
: 0903 525 192    : 0903 794 013, 0904 417 590
: Miroslav Capko, Hlboké n/V. 317 , 014 01 Hlboké nad Váhom
e-mail: tjhlboke@gmail.com       

FK HLINÍK
Predseda FK: Ing. Jaroslav Janešík  Tajomník FK: Ing. Richard Gajdošík
: 0903 555 606    : 0914 706 284
: Ing. Jaroslav Janešík, Hliník n.V. 410,  014 01 Bytča
e-mail: j.janesik@centrum.sk

TJ HORNý HRIČOV
Predseda FK: Mgr. Juraj Králik    Tajomník FK: Peter Brišš
: 0908 249 445    : 0904 939 702
: Juuraj Králik, Horný Hričov 149, 013 42 Horný Hričov 
e-mail: juraj.kralik7@gmail.com 

OFK HÔRKY
Predseda FK: Ing. Dušan Chvíľa, PhD.   Tajomník FK: Stanislav  Marušák
: 0908  979  924    : 0911 794 468
: Ing. Dušan Chvíľa PhD., Medzi lánom 257/17, 010 04 Žilina
e-mail: dusanchvila@gmail.com
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TJ TATRAN HRABOVÉ
Predseda FK: Vojtech Hrabovský  Tajomník FK: Juraj Sedliak 
: 0908 522 045    : 0904 904 405
: Vojtech Hrabovský, Hrabové 343, 014 01 Bytča
e-mail: hrabovskyvojtech@gmail.com  

TJ DRUŽSTEVNÍK HRIČOVSKÉ PODHRADIE
Predseda FK: Jozef Pekarík   Tajomník FK: Jozef Pekarík ml.
: 0907 840 766    : 0902 394 729
: Jozef Pekarík , Dolný Hričov 8/18 , 013 41 Dolný Hričov
e-mail: jozefpekarik@centrum.sk

TJ HVOZDNICA
Predseda FK: Stanislav Minárik  Tajomník FK: Ing. Tomáš Radvan
: 0907 111 705    : 0902 986 508
: Ing. Tomáš Radvan, Hvozdnica 325, 013 56 Hvozdnica
e-mail: tomasradvan@gmail.com

FC JUVENTUS ŽILINA
Predseda FK: Daniel Kováčik   Tajomník FK: Róbert Coma 
: 0917 784 130    : 0907 175 143
: FC Juventus Žilina, Kamenná 25B/8496, 010 01 Žilina
e-mail: fcjuventus777@gmail.com

OŠK KAMENNá PORUBA
Predseda FK: Zdeno Kavecký   Tajomník FK: Juraj Pekný
: 0905 553 738    : 0903 327 971 
: Ing. Zdeno Kavecký, K.Kmeťku 9/4, 010 08 Žilina
e-mail: zdenko.kavecky@gmail.com

TJ KOLáROVICE
Predseda FK: Peter Čado   Tajomník FK: Jaroslav Kaštan
: 0911 139 426    :  0903 556 789 
: FK Kolárovice, Kolárovice 389,  013 54 Kolárovice 
e-mail: futbalkolarovice@gmail.com

OFK KOTEŠOVá
Predseda FK: Ján Janec   Tajomník FK: Staniclav Klobucký
: 0905 480 435    : 0903 575 182 
: Obecný úrad Kotešová, 013 61 Kotešová     

TJ FATRAN KRASŇANY
Predseda FK: Jozef  Bielka   Tajomník FK: Jozef Bielka 
: 0911 220 265    : 0911 714 654
: Ing. Margita Rusnáková, OÚ Krasňany 22, 013 03 Varín   
e-mail: krasnany@obeckrasnany.sk

OŠK PARTIZáN KUNERAD
Predseda FK: Mgr. Monika Kavecká  Tajomník FK: Marek Horník
: 0902 328 892    : 0903 193 654 
: Mgr. Monika Kavecká, Hlavná 60/37 Kunerad, 013 13 Rajecké Teplice
e-mail: kaveckamonika@gmail.com
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ŠK LIETAVA
Predseda FK: Peter Gašpierik   Tajomník FK: Tomáš Mikulík
: 0904 917 026    : 0904 109 408 
: Peter Gašpierik, Lietava 392, 013 18 Lietava     
e-mail: tom.mikulik@gmail.com

ŠK CEMENTAREŇ  LIETAVSKá LÚČKA
Predseda FK: Ing. Stanislav Černobrad  Tajomník FK: Pavol Šugár
: 0903 621 207    : 0950 452 435 
:  Ing. Stanislav Černobrad, 013 11 L.Lúćka, ul. Lúčanská151/5  
e-mail: stanislav.cernobrad@gmail.com

TJ ROZVOJ MOJŠ
Predseda FK: Marek Sárkozi   Tajomník FK: Stanislav Turanec
: 0905 516 497    :  0903 566 089 
: Marek Sarkozi, Za kaštieľom 611/22, 013 01 Teplička nad Váhom
e-mail: tj.rozvoj.mojs@gmail.com

OŠK NEDEDZA
Predseda FK: Ľudovít Ďuríček  Tajomník FK: Jozef Farský
: 0908 456 267    : 0908 912 903
:  OŠK Nededza, Hlavná 1/1 , 013 02 Nededza
e-mail: nededza.osk@gmail.com 

TJ POVAŽAN NEZBUDSKá LÚČKA 
Predseda FK: Ľubomír Tavač  Tajomník FK: Vladislav  Lodevev
: 0910 905 195    : 0905 489 469
:  Ľubomír Tavač, Nezbudská Lúčka 2 
e-mail: tjpovazan@gmail.com 

OFK OVČIARSKO
Predseda FK: Rastislav Vršanský   Tajomník FK: Bc. Jozef Hasko
: 0911 366 392    : 0911 253 843
: Rastislav Vršanský, Ovčiarsko 139, 010 04 Žilina 
e-mail: rastislav732@gmail.com       

ŠK PETROVICE
Predseda FK: Martin Hulín   Tajomník FK: Michal Hlavoň
: 0918 335 362    : 0907 824 514
: Jozef Holínec,  Petrovice 257, 013 53 Petrovice 
e-mail: jozefholinec@gmail.com

TJ ŠK PODHORIE
Predseda FK: Branislav Masný   Tajomník FK: Jozef Masný
: 0905 846 600    : 0911 508 104
: Jozef Masný, Podhorie 170, 013 18 Lietava 
e-mail: jpjomasny@gmail.com

TJ POVAŽSKý CHLMEC
Predseda FK: Michal Matúš    Tajomník FK: Milan Vaňovič
: 0908 567 363    : 0907 356 665
: Michal Matúš, Hlavná 148/49, 010 03 Žilina
e-mail: michal.matus@zoznam.sk
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PREDMIER
Predseda FK: Maroš Hvizdák   Tajomník FK: Tibor Klus
: 0908 911 804    : 0907  855 019
: Maroš Hvizdák, Predmier 332, 013 51 Predmier
e-mail: maros.hvizdak@gmail.com

TJ PŠURNOVICE
Predseda FK: Marián Šichman  Tajomník FK: Július Lovás
: 0903 924 224    : 0911 670 324 
: Marián Šichman, Pšurnovice 106, 014 01 Bytča
e-mail: m.sichman@gmail.com

FK RAJEC
Predseda FK: Ing. Milan Lipka  Tajomník FK: Miroslav Fraštia
: 0917 592 385    : 0903 966 037
: Marek Kmeť, Hollého 161/15, 015 01 Rajec    
e-mai: marek.kmet@centrum.sk

FK DRUŽSTEVNÍK RAŠOV
Predseda FK: Tomáš Kurinec   Tajomník FK: Pavel Papaj
: 0918 215 752    : 0911 564 519
: František Vrábel, Maršová -Rašov  98, 013 51, Predmier, okr. Bytča
e-mail: vrabel@azet.sk

OŠK ROSINA
Predseda FK: Štefan Paur   Tajomník FK: Boris Krajník
: 0904 304 944    : 0910 136 750 
: Štefan Paur, NA PIESKY  520, 013 22 Rosina
e-mail: oskrosina@azet.sk

OŠK BANÍK STRáŇAVY
Predseda FK: Ing. Ján Jančí   Tajomník FK: Igor Kalamár
: 0915 739 933    : 0904 390 249 
: Ing. Ján Janči, Stráňavy 30,  013 25 Stráňavy
e-mail: jan.janci@schiedel.com

TJ STRáŽA
Predseda FK: Michal Radočani  Tajomník FK: Tadeáš Poliak
: 0902 726 499    : 0902 642 889
: Michal Radočani, Stráža 42, 013 04 Dolná Tižina 
e-mail: michalradocani88@gmail.com

FK STREČNO
Predseda FK: Bc. Dušan Štadáni  Tajomník FK: Štefan Tavač
: 0902 340 494    : 0905 132 562
: Štefan Tavač, Borová 10, 010 07 Žilina  
e-mail: stewetavacs@gmail.com

TJ PARTIZáN SÚĽOV
Predseda FK: Ing. Marek Kocian  Tajomník FK: Mgr. Marek Ďurajka
: 0911 908 979    : 0902 520 810
: Ing. Marek Kocian, Hradná 259, 013 52 Súľov
e-mail: kocian@dosadz.sk
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ŠK ŠTIAVNIK
Predseda FK: Peter Šlesarík    Tajomník FK: Ing. Peter Fujaček
: 0908 733 489    : 0907 595 478 
: Mgr. Vladimír Čvapek, Štiavnik 175,  013 55 Štiavnik 
e-mail: skstiavnik@gmail.com         

OFK TEPLIČKA n./VáHOM
Predseda FK: Milan Janči   Tajomník FK: Ján Obšivan
: 0905 609 486    : 0903 131 298
: OFK Teplička n/Váhom, ul. Školská 1007/16,  013 01 Teplička n./Váhom
e-mail: janci@termel.sk         

FK TERCHOVá
Predseda FK: Jozef Rogoň   
: 0949 734 799
: Jozef Rogoň, Školská 1380, 013 06 Terchová 
e-mail: jozef.rogon26@gmail.com         

FK TRNOVÉ
Predseda FK: Miloš Brezáni   Tajomník FK: Martin Vrabec 
: 0903 701 015    : 0903 701 015
: Miloš Brezáni, Magočovská 382/35,  010 01 Žilina
e-mail: futbal.trnove@gmail.com

FUTBALOVá AKADÉMIA UNITED NEDEDZA - K. LÚČKA - GBEĽANY
Predseda FK: Bc. Peter Galadík  Tajomník FK: Bc. Peter Galadík
: 0903 946 075    : 0903 946 075 
: Peter Galadík, Kotrčiná Lúčka 154, 013 02 Gbeľany  
e-mail: petergaladik82@gmail.com

TJ FATRAN VARÍN
Predseda FK: Martin Lopušan   Tajomník FK: Miroslav  Repáň 
: 0903 821 311    : 0911 069 223
: Martin Lopušan, P. O. Hviezdoslava 862/23, 013 03 Varín  
e-mail: futbal.varin@gmail.com

TJ ŠTART VEĽKÉ ROVNÉ
Predseda FK: Mgr. Ladislav Korček  Tajomník FK: Alojz Charbuliak
: 0917 620 055    : 0910 988 761
: TJ  Štart Veľké Rovné, Veľké Rovné 1621,  013 62 Veľké Rovné
e-mail: tjstart@zoznam.sk

TJ VIŠŇOVÉ
Predseda FK: Juraj Majtán   Tajomník FK: Ľubomír Furberger
: 0902 325 839    : 0907 851 534 
: Ľubomír Furberger, Višňové 765, 013 23 Višňové  
e-mail: tjvisnove@gmail.com

TJ HVIEZDA ZáDUBNIE
Predseda FK: Miroslav Hošták   Tajomník FK: Lukáš Belanec
: 0907 104 661    : 0907 427 994
: Miroslav Hošták, Kolmá 174/4, 010 03 Žilina  
e-mail: tjzadubnie@zoznam.sk
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FK  ZáSTRANIE
Predseda FK: Juraj Škorvánek   Tajomník FK: Patrik Hruška
: 0915 531 343    : 0944 053 766
: Tomáš Janči, Zástranie 5/27,  010 03 Žilina 
e-mail: fkzastranie205@gmail.com

TJ ZBYŇOV
Predseda FK: Roman Urík   Tajomník FK: Veronika Moskalová
: 0911 462 156    : 0904 550 224
: Roman Urík, Pastiereň 151/7,  013 19 Zbyňov 
e-mail: tjzbynov@gmail.com

OZ MLáDEŽNÍCKY FUTBAL ZáVODIE
Predseda FK: Ing. Karol Feranec  Tajomník FK: Jaroslav Bačík
: 0905 252 615    : 0905 929 232 
: Jaroslav Bačik, Športová 9, 010 01 Žilina  
e-mail: jaroslav.bacik@mskzilina.sk

1. KŠK  ŽILINA
Predseda FK: Mgr. Pavol Pillár  Tajomník FK: Michal Horniak
: 0910 149 460    : 0908 153 703 
: Mgr. Pavol Pillár, Rajecká 17,  010 01 Žilina  
e-mail: 1kskzilina@saleziani.sk
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Blaško Juraj 0944 370 580
Bugala Vladimír 0944 382 976
Čupec Michal 0915 755 109
Dobroň Jaroslav 0904 293 562
Ďurina Anton 0915 836 890
Ďuriník Miloš 0915 635 761
Ferianec Adam 0904 569 952 
Forbak Róbert 0910 475 899
Franek Matej 0915 528 104
Gajdica Kevin 0902 390 220
Harciník Peter 0902 651 925
Hollý Juraj 0910 106 147
Holúbek Richard 0905 693 311
Charbuliak Adam 0904 173 198
Charbuliak Daniel 0907 301 051
Janus Richard 0918 262 756 
Krupík Ján 0910 773 887
Kubica Jozef 0902 597 735
Kúdelka Tibor 0904 062 359
Mahút Vladimír 0904 137 547
Mihálik Matej 0903 396 185
Michal Jakub 0905 754 152

Michal Marek 0905 413 843
Michna Vladimír 0905 252 757 
Mikurda Jozef 0905 213 644
Mohylák Patrik 0904 868 090
Nemček Ján 0911 650 015
Nemček Ján ml. 0904 172 179
Nemček Stanislav 0911 710 720
Očko Branislav 0910 339 665
Oravec Ľubomír 0910 864 304
Rogoň Martin 0917 344 763
Rojik František 0903 626 541
Rybanský Michal 0944 610 850
Sebök Ladislav 0951 675 078, 
  +420 603 440 424
Staníková Kristína 0910 742 644
Uhliarik Denis  0914 220 985
Vaško Anton 0905 413 783
Vaškovic Ján 0911 814 508
Vozár Tomáš 0902 212 003
Zemiak Dušan 0902 687 874

ROZHODcOVIA nA nL OBFZ ŽILInA
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Bednárik Dominik 0904 064 275
Behančin Rastislav 0908 845 795
Botka Michal 0915 042 369
Bryndziar Matúš 0917 972 189
Čupec Martin 0907 577 589
Durmis Natália 0917 758 457
Gešová Vanesa 0907 187 686
Hrivo Patrik 0911 529 090, 
  0948 059 546
Ištvánik Pavel 0908 517 175
Krajči Juraj 0911 262 565

Krško Dávid 0919 233 180
Krupík Dávid 0914 704 666
Matula Martin 0911 950 571
Sikora Patrik 0919 141 545
Sudorová Júlia 0948 834 143
Šašvary Michal 0907 874 419
Širanec Patrik 0903 924 236
Ukropová Martina 0911 508 395
Vrchovský Erik 0944 916 300
Závodský Radoslav 0910 185 605
Žeriava Juraj 0907 567 514

Fúsek Alexander
Hrobárik Dávid
Kuba Rastislav

Očenáš Michal
Vorel Tomáš

ROZHODcOVIA NA NL SSFZ

ROZHODcOVIA NA NL SFZ
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POZNáMKY
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POZNáMKY








