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Športovo technická komisia 

 
Oznamy: 

a)   ŠTK  ObFZ zaraďuje družstvá do súťaží dospelých a mládeže tak ako sú uvedené na 

„Futbalnete“. Číslo priradené k družstvu je zároveň  žrebovacím číslom družstva. 

b)  V súlade s bodom  B.11 Rozpisu súťaží, bolo z dôvodu rovnomerného naplnenia súťaží 

preradené družstvo Malženice B, ako územne najbližší klub, do VIII. ligy MEVASOX.  

V prípade, že v VIII. lige MEVASOX bude v súť. roč. 2017-18 víťazom  družstvo Malženice „B“ a prejaví 

záujem o postup, bude zaradené do VII. ligy SWAN. V takomto prípade ak družstvo umiestnené na 

druhom mieste prejaví záujem o postup do vyššej súťaže, odohrá kvalifikačné stretnutie o účinkovanie 

v VII. lige s najnižšie umiestneným družstvom zo súťaže VII. liga RUBBEX, ktoré má právo pokračovať 

v súťaži.  

c)  ŠTK schvaľuje pre súť. r. 2017/18 na základy uzatvorenej Dohody o vytvorení spoločného družstva 

mládeže nasledovné spoločné družstvá: 

Dorast:   B. Kostol – Ružindol,  Vlčkovce – Križovany, Bučany – Malženice, Ostrov - Veľké  

               Orvište, Červeník – Leopoldov,  Drahovce – Madunice, Vrbové - Prašník 

Žiaci:  Dolná Krupá  – Horná Krupá, Drahovce – Madunice, Krakovany – Trebatice,    

          Dechtice – Naháč, Križovany –Vlčkovce, Brestovany – Koplotovce, Veselé – Šípkové 

          Voderady – Pavlice, Veľké Orvište – Ostrov,  Prašník – Vrbové,   

Prípravka:  Križovany –Vlčkovce, Dolná Krupá  – Horná Krupá, Boleráz – Trstín,             

                  Ostrov - Veľké Orvište,  Trakovice – Malženice, Borovce - Trebatice 

d)  ObFZ oznamuje, že k 12. 7. 2017  ISSF eviduje nasledovných  neplatičov za neuhradenie zbernej  
faktúry (dátum splatnosti bol 10. 7.):  Šulekovo, Leopoldov, Slovenská N.V., Dolná Krupá, Borovce,  D. 
Voda, Bíňovce, Dolný Lopašov, Košolná, Pastuchov, Kočín-Lančár, Koplotovce.  
 
e) Žiadosti o zmenu termínu ÚHČ na celú jesennú časť zasielajte výhradne prostredníctvom ISSF – 
elektronická podateľňa – zaevidovanie podania na komisiu - komisia ŠTK.   

Ak požadujete  zmenu len konkrétneho zápasu, podnet podávajte priamo z detailu tohto stretnutia.  

Žiadosti  podané u dospelých  do 25. 7. a u mládeže  do 15. 8. 2017, budú vybavené bez poplatku.  

V súť. ročníku 2017/18 je úradným hracím časom dorastu - sobota ÚHČ dospelých,  u žiakov - nedeľa 
2,5 hod. pred ÚHČ dospelých.  
 
VII. liga - SWAN: 

Jaslovské  Bohunice „B“ –  všetky domáce stretnutia v nedeľu v ÚHČ. 

15. kolo Hrnčiarovce – Pavlice,  v sobotu 11. 11. v  ÚHČ. 

13. kolo Biely Kostol – Modranka,  v sobotu 28.10. v ÚHČ. 

 

VII. liga -  RUBBEX: 

U-0009 
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Chtelnica – domáce stretnutia v sobotu v ÚHČ. 

15. kolo Dolný Lopašov – Piešťany,  v sobotu 11. 11. v  ÚHČ. 
 

VIII. liga - SELECT: 

U-0007 
Horné Dubové - ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dospelých zo súťaže bez prijatia ďalších 
opatrení (odhlásené pred vylosovaním). 

Slávia Trnava - domáce stretnutia  v nedeľu o 10:30 hod. 
 

VI. liga sk. „A“  – dorast: 

Modranka - domáce stretnutia  v sobotu o 14:00 hod. 

Vlčkovce/Križovany - domáce stretnutia  v nedeľu 2,5 pred ÚHČ dospelých, okrem 3. kolo (B. 
Kostol/Ružindol) v sobotu 2,5 pred ÚHČ dosp., a 10. kolo (Bohdanovce) v sobotu ÚHČ dosp. 
 

VI. liga sk. „B“ – dorast: 
U-0006 

Chtelnica - ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dorastu zo súťaže bez prijatia ďalších opatrení 

(odhlásené pred vylosovaním). 

Kľačany – domáce stretnutia v nedeľu 3 hod. pred ÚHČ dosp., okrem 4. kolo (Vrbové-Prašník), 8. kolo 
(Bojničky)  v sobotu 3 hod. pred ÚHČ dosp.   

Bojničky - domáce stretnutia  v sobotu  2,5 hod. pred  ÚHČ dospelých. 

Drahovce/Madunice - domáce stretnutia na ihrisku Madunice, v ÚHČ, okrem 4. kolo (D. Trhovište), 
a 8. kolo (Červeník/Leopoldov) v sobotu 2,5 hod. pred ÚHČ dosp. 

 
IV. liga – žiaci: 
U-0003 
Modranka A - domáce stretnutia  v sobotu o 12:00 hod. 

Slávia Trnava  - domáce stretnutia  v sobotu o 12:00 hod. 

Jaslovské Bohunice – domáce stretnutia  v nedeľu  o 12:00 hod. 

Drahovce/Madunice - domáce stretnutia na ihrisku Drahovce 
 
V. liga sk. „A“ – žiaci: 
11. kolo Biely Kostol – Modranka B,  v sobotu 28.10.  2,5 hod. pred ÚHČ dosp. 

Modranka B - domáce stretnutia  v nedeľu 2,5  hod. pred dosp. 
 

V. liga sk. „B“ – žiaci: 
U-0008 
Dolný Lopašov - ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva žiakov zo súťaže bez prijatia ďalších 
opatrení (odhlásené pred vylosovaním). 

U-0009 
Chtelnica žiaci – domáce stretnutia v sobotu  2,5 hod. pred ÚHČ dospelých. 

U-0010 
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Veselé - domáce stretnutia  v sobotu v ÚHČ dospelých, okrem 4. kolo (Chtelnica), 8. kolo (Pastuchov) v 
sobotu 2,5 hod. pred ÚHČ dosp. 

Pastuchov -  domáce stretnutia v nedeľu 2 hod. pred ÚHČ dosp., okrem 9. kolo (Leopoldov) a 11. kolo 
(Banka), v nedeľu v ÚHČ žiakov. 
 

Prípravka sk. A: 
Modranka - domáce stretnutia v sobotu o 10:00 hod. 

Zavar - domáce stretnutia  v nedeľu o 10:30 hod. 
 
Prípravka sk. B: 
Jaslovské Bohunice - domáce stretnutia  v nedeľu  o 10:00 hod. 
 
Prípravka sk. C: 
Madunice - domáce stretnutia  v sobotu 2 hod. pred ÚHČ dosp. okrem 2. kolo (Kľačany), a 6. kolo 
(Červeník) v sobotu 4,5 hod. pred ÚHČ dosp. 
 
Prípravka sk. D: 
U-0009 
Chtelnica - domáce stretnutia v nedeľu o 10:30 hod. 

 
Marián Hafrovič 
Predseda ŠTK 

 

 


