
Podmienky zaradenia delegátov zväzu na NL ZsFz. 

 

1. / Delegát prichádzajúci z jednotlivých  ObFZ  do  ZsFZ musí spĺňať  tieto podmienky : 

a., 

 -pôsobenie  ako rozhodca v regionálnych súťažiach aspoň jeden rok. 

- pôsobenie vo funkcií delegáta v súťažiach ObFZ minimálne 1rok. 

- vlastniť platnú licenciu delegáta futbalu 

- dobrý zdravotný stav potvrdený obvodným lekárom 

- maximálny vek 60 rokov. 

- osoba musí byť bezúhonná a musí mať ukončené stredoškolské vzdelanie 

s maturitou.  

- osoby, ktoré spĺňajú tieto podmienky budú  zaradené na NL ZsFZ  5.ligy. 

 

b., 

Osoby, ktoré nepôsobili ako rozhodcovia  regionálnych súťažiach , ale dlhodobo 

pracujú vo významných funkciách v štruktúrach ObFZ, ZsFZ, 

SFZ, môžu byť zaradení ak spĺňajú nasledovné podmienky : 

-pôsobenie vo funkcii delegáta v súťažiach ObFZ  minimálne 3 roky. 

-vlastniť platnú licenciu delegáta futbalu 

-dobrý zdravotný stav potvrdený obvodným lekárom. 

- maximálny vek 60  rokov. 

 - osoba musí byť bezúhonná a musí mať ukončené stredoškolské vzdelanie 

s maturitou.  

-osoby, ktoré spĺňajú tieto podmienky budú zaradené na NL ZsFZ 5.ligy. 

 

2./   Rozhodca, ktorý pôsobil min. 1  až  5 rokov  ako rozhodca v SFZ  na NL  delegátov ZsFZ 

môže byť zaradený ak spĺňa nasledovné podmienky : 

 a./ 

         - pôsobenie vo funkcií delegáta v súťažiach ObFZ  minimálne 1 rok 

         -  vlastniť platnú licenciu delegáta futbalu. 

        -  dobrý zdravotný stav potvrdený obvodným lekárom. 

        - osoba musí byť bezúhonná a musí mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.    

 

        - osoby, ktoré spĺňajú tieto podmienky budú zaradené na NL ZsFZ  5.-4. Ligy 

  

 



            b./ 

 

         -  Rozhodcovia ,  ktorí pôsobili min. 5 a viac rokov ako rozhodcovia SFZ pri splnení 

 podmienok  v bode 2/a – budú zaradení na NL DZ ZsFZ 4. a 3. Ligy. 

 

3./  Delegát stretnutia  či delegát pozorovateľ , ktorý pôsobil minimálne 1 rok  ako DS 

alebo DPR  na NL SFZ,   môže byť zaradený na NL ZsFZ,   ak spĺňa nasledovné podmienky : 

     - vlastniť platnú licenciu delegáta futbalu 

    - dobrý zdravotný stav potvrdený obvodným lekárom. 

     - osoba musí byť bezúhonná a musí mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.    

    - predložiť  písomné vyjadrenie o predchádzajúcej činnosti delegáta v SFZ. 

    - Osoby, ktoré spĺňajú tieto podmienky a boli rozhodcami 3. ligy ZsFZ budú zaradené na NL       

DZ ZsFZ  4. - 3. ligy. 

     - Osoby,  ktoré spĺňajú  tieto podmienky a neboli rozhodcami 3. Ligy ZsFZ budú zaradené   

na NL DZ ZsFZ 5. a 4. Ligy 

4./ Delegáti zväzu v súťažiach ZsFZ môžu pôsobiť do 68 rokov veku, ktorý dosiahne v 

priebehu súťažného ročníka. 

5./ Nominačnú listinu  bude  VV   otvárať a dopĺňať v priebehu súťažného ročníka na 

základe návrhu vedúceho úseku DZ. 

Všetky zaradenia  na NL DZ ZsFZ  musia byť realizované tak, aby neprekročili 

dohodnutý celkový  počet delegátov prijatý uznesením VV ZsFZ. 

 

Tento materiál bol spracovaný po zasadnutí  VV ZsFZ dňa 14.2.2017  a po 

pripomienkovaní   členmi VV. 

 

Spracoval : Ján  BOTT v.r. 

 


