
Návrh ŠTK na doplnenie RS ObFZ PB 2013-14 
 
 
V súťažnom ročníku 2014/2015 môže v súťažiach riadených ObFZ Považská Bystrica v 
kategóriách žiaci, dorast a prípravka štartovať zlúčené družstvo. Takéto družstvo sa počíta 
ako družstvo mládeže pre obidva FO.  
 
Podmienky štartu zlúčeného družstva:  
 
1. Zlúčené družstvo môže štartovať len v súťažiach ObFZ Považská Bystrica.  

2. Názov družstva vznikne z názvov oboch FO (spojených pomlčkou, v dohodnutom poradí).  

3. Kluby písomne  oznámia ŠTK, ktorý FO bude zlúčené družstvo zastupovať. 

4. Družstvo sa skladá z hráčov dvoch FO, ktorí vlastnia platný registračný preukaz jedného z 
nich, alebo sú vo FO na hosťovaní. 

5. Štart hráčov je možný len na platný PR (oboch družstiev) a priloženú súpisku 
novovzniknutého družstva v zmysle RS.  

6. Úhradu finančných náležitostí voči ObFZ (zálohový vklad na R, poplatky, pokuty...) si zlúčené 
družstvá vzájomne zmluvne (písomne) dohodnú. Dohoda bude súčasťou prihlášky do súťaží 
ObFZ 2014-15.   

7. Ak sa zlúčené družstvo po vylosovaní zo súťaže odhlási, alebo bude zo súťaže vylúčené z 
dôvodu opakovaného nenastúpenia na stretnutia (3x), budú obidva FO potrestané v zmysle   RS.  

8. Minimálny počet hráčov z jedného FO v zápise o MFZ je žiaci, dorast 6 hráčov, prípravka 4 
hráči, pričom musia nastúpiť minimálne 4 resp. 3 hráči/ počíta sa aj striedajúci hráč/ . 

 Najneskôr do 1.8.2013 predloží zlúčené družstvo na ŠTK súpisku hráčov. Súpisku hráčov je 
možné v priebehu súťažného ročníka dopĺňať.  

9. Družstvo je povinné oznámiť ŠTK pred jesennou, resp. jarnou časťou hraciu plochu na ktorej 
sa jednotlivé domáce stretnutia odohrajú. Miesto jednotlivých stretnutí si určia FK vzájomnou 
dohodou.  

10. Pred začiatkom súťažného ročníka 2014/2015 zlúčené družstvo písomne oznámi, ktorý FK by 
v prípade postupu do súťaží  ZsFZ, alebo v prípade postupu v rámci ObFZ  bol nástupníckym 
družstvom.  
Nástupnícke družstvo sa oznámi i pre prípad zrušenia zlúčeného družstva pre nasledujúci 
súťažný ročník.  
11. Rozhodca stretnutia je povinný na druhej strane zápisu o stretnutí uviesť počty hráčov, ktorí 
za jednotlivé FK zlúčeného družstva v stretnutí nastúpili (napr. X-9, Y-5,). Počítajú sa i striedajúci 
hráči.  

 
 
Vypracoval: ing. Anton Poliček, predseda ŠTK 
V Prečíne 01.01. 2014 


