
ÚRADNÁ SPRÁVA Č.36 ZO DŇA 24.03.2023 

Sekretariát 

Sekretariát BFZ upozorňuje na neuhradené faktúry z roku 2022, vystavené 
prostredníctvom ISSF systému a vyzýva k ich úhrade 

Máj 2022 FK MARIATHAL Bratislava FA 2201006806 – 440,89 € 

Jún 2022 FK MARIATHAL Bratislava FA 2201008501 – 221,42 € 

Športovo – technická komisia 

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi: 

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk  

Oznamuje: 

V súťaži U17 BFZ si po základnej časti zahrajú víťazi obidvoch skupín dvojzápas 

(doma-vonku) o víťaza súťaže U17 BFZ - termíny 3.6. a 10.6. 

Schvaľuje: 

MR - IV. liga 

19.kolo TJ Rovinka - TJ Jarovce Bratislava dňa 7.4. o 10:30. 

19.kolo FK Slovan Most pri Bratislave - FC Rohožník dňa 7.4. o 10:30.  

U19 

15.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji - FC Ružinov Bratislava dňa 4.4. o 17:00. 

15.kolo TJ Jarovce Bratislava - SDM Domino “B” dňa 5.4. o 17:00. 

19.kolo FK Dúbravka - SDM Domino “B” dňa 7.5. o 10:30 (HP UT FK Dúbravka).  

U17 skupina A 

15.kolo TJ Malinovo - FC Ružinov Bratislava dňa 6.4. o 17:00. 

15.kolo SDM Domino „B“ – MŠK Kráľová pri Senci dňa 6.4. o 17:00. 

U17 skupina B 

15.kolo TJ Jarovce Bratislava - PŠC Pezinok dňa 6.4. o 17:00. 

21.kolo PŠC Pezinok - FA Lafranconi FTVŠ dňa 21.5. o 14:00 (HP Grinava).  

U15/U13 

15.kolo FKP BRATISLAVA - FC - Žolík Malacky dňa 26.3. U15 o 10:00 / U13 o 12:00 

(HP FK Lamač Bratislava).  

Odstupuje na DK: 

FC Slovan Modra (V. liga) za porušenie RS BFZ (Ostatné ustanovenia riadiaceho 

orgánu) nenahratie videozáznamu zo stretnutia 16.kola do 48 hodín po skončení 

stretnutia. 
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FC Rohožník (MR - IV. liga) za porušenie RS BFZ (Ostatné ustanovenia riadiaceho 

orgánu) nenahratie videozáznamu zo stretnutia 16.kola do 48 hodín po skončení 

stretnutia.  

MŠK Kráľová pri Senci (U17) za porušenie RS BFZ bod 9.3 absencia trénera na 

stretnutí s požadovanou licenciou. 

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46: 

● Gabriel Šarmír (PŠC Pezinok) 

● Ľuboš Baran (TJ Jarovce Bratislava) 

● Daniel Lenghart (TJ Jarovce Bratislava) 

Disciplinárna komisia 

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné 
pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP: 

U173 : Samuel Valúch 1306059 ( TJ Záhoran Kostolište, V. liga), narušenie riadneho 
priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, 
podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 
čl. 45/2 DP od 20.03.2023. 

U174 : Ivan Vrabec 1319510 ( MŠK Senec, IV. Liga – tréner). Berie na vedomie 
písomné stanovisko trenéra a klubu. Za vylúčenie pre hrubé nešportové prejavy – 
opustenie TZ, kritika rozhodcu, vytrhnutie ŽK z rúk rozhodcu a následné jej 
zahodenie, podľa čl. 48/1a DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 
súťažné stretnutia, od 20.03.2023 a pokuta menovanému 150.-€, podľa čl. 48/2a DP. 

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo 

akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP: 

U175 : Samuel Polák 1338638  (ŠK Bernolákovo, lll. liga U-19), od 20.03.2023. 

U176 : Igwe  Ogudu 1467885 ( ŠK Svätý Jur, V. liga), od 19.03.2023. 

U177 : Peter Vojtovič 1278871 ( FC Slovan Modra, V. liga), od 19.03.2023. 

U178 : Matúš Šteberla 1304332 ( FK Karpaty Limbach, V. liga), od 20.03.2023. 

U179: Lukáš Polák 1301014 ( MŠK Senec, IV. liga) od 20.3.2023.     

U180: Leandro Luis Alberto Pereyra 1411301 (OFK Dunajská Lužná, IV. liga) od 
20.3.2023.     

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu 
na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U181 : Michal Tomášek 1182049 (OŠK Láb, V. liga), od 20.03.2023. 

U182 : Leonardo Asher De Souza 1428163 ( TJ Záhoran Jakubov, V. liga), od 
20.03.2023. 

U183 : Marek Malík 1242304 ( ŠK Závod, V. liga), od 20.03.2023. 

U184 : Michal Habaj 1155218 ( OŠK Slovenský Grob, V. liga), od 20.03.2023. 

U185: Miroslav Kaňuk 1209324 (PŠC Pezinok, IV. Liga ) od 19.3.2023.     

U186: Patrik Várady 1299309 (Športový klub Nová Dedinka, IV. liga ) od 19.3.2023.  



U187 : Lumír Salajka 1260414 ( TJ Jarovce, IV. liga ) od 19.3.2023.   

U188 : Martin Roháč 1303705 ( FK Most pri Bratislave, IV. liga ) od 20.3.2023.     

U189 : Patrik Škyrta 1268173 ( FK Rohožník, IV. liga ) od 20.3.2023.     

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:     

U190 : SFC Kalinkovo (IV. liga ). Na základe Správy delegáta a priloženej foto 
dokumentácii zo stretnutia 16. kola, SFC Kalinkovo - OFK Dunajská Lužná, za 
nedostatočnú US  ( umožnenie vnesenia pyrotechniky a jej použitie po stretnutí  
mimo HP v priestore hl. tribúny ), podľa čl.57/1b DP ukladá DS - Upozorenie, podľa 
čl. 57/2 a čl. 10 DP.  

U191 : FC IMAS, SD-U19 a MD-U17. Na základe podnetu ŠTK BFZ vo veci 
odhlásenia družstiev SD U-19 a MD U17 zo súťaže lll. Liga SD U19 a lll. Liga MD 
U17, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z Rozpisu súťaže riadených BFZ pre 
súťažný ročník 2022-2023 a čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 2 000 EUR, 
podľa RS čl. 3.6.     a čl. 64/4 DP.  

U192 : FK Rohožník.  Za nesplnenie si povinnosti požadovanej aktualizácie trénerov 
– nenahlásenie trénera v kategórii seniorov TMK BFZ opakovane v termíne do 
23.03.2023 v zmysle RS, ukladá klubu FK Rohožník  DS – Pokutu 100.-€, podľa čl. 
64/4 DP. 

U193 : FK Most pri Bratislave.  Za nesplnenie si povinnosti požadovanej 
aktualizácie trénerov – nenahlásenie trénera v kategórii seniorov TMK BFZ 
opakovane v termíne do 23.03.2023 v zmysle RS, ukladá klubu FK Most pri 
Bratislave  DS – Pokutu 100.-€, podľa čl. 64/4 DP. 

U194 : FK Rača.  Za nesplnenie si povinnosti požadovanej aktualizácie trénerov – 
nenahlásenie trénera v mládežníckych kategóriach TMK BFZ opakovane v termíne 
do 23.03.2023 v zmysle RS, ukladá klubu FK Rača  DS – Pokutu 50.-€, podľa čl. 
64/4 DP. 

U195 : MŠK Iskra Petržalka.  Za nesplnenie si povinnosti požadovanej aktualizácie 
trénerov – nenahlásenie trénera v mládežníckych kategóriach TMK BFZ opakovane v 
termíne do 23.03.2023 v zmysle RS, ukladá klubu MŠK Iskra Petržalka  DS – Pokutu 
50.-€, podľa čl. 64/4 DP. 

U196 : MŠK Kráľová pri Senci.  Za nesplnenie si povinnosti požadovanej 
aktualizácie trénerov – nenahlásenie trénera v mládežníckych kategóriach TMK BFZ 
opakovane v termíne do 23.03.2023 v zmysle RS, ukladá klubu MŠK Kráľová pri 
Senci  DS – Pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 DP. 

U197 : Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta BFZ 
prostredníctvom podania v ISSF stretnutia 16.kola MFK Rusovce – MŠK  

Senec, poukazujúc na uznesenie U174. 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 

37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 

siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 

1 DP). 

Matrika 

Matrika SFZ oznamuje dôležité pokyny k zahraničným transferom hráčov 



Transfer plnoletého hráča : 

1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie 

– amatér“, pri klubovej príslušnosti napíšte aj štát, z ktorého má byť hráč vyžiadaný  

a uvádzajte vždy celý názov klubu;  

2. kópia dokladu totožnosti, teda identifikačnej karty alebo cestovného pasu hráča 

(nie povolenie na pobyt alebo povolenie pracovať), ktorý má byť transferovaný. 

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo 

formáte „pdf“. Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje 

sa cez „prestupový program“ FIFA. Opätovne upozorňujem, že v zmysle FIFA 

RSTP sa transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 

2. liga, ale môžu to byť aj súťaže na nižšom stupni riadenia), uskutočňujú 

v registračnom období pre profesionálov, t. j. od 25. 1. do 21. 2. 2023. 

Transfer mladistvého hráča: sa riadi podľa osobitných predpisov FIFA. Je nutné 

priradiť hráča podľa charakteru transferu do niektorej z nižšie uvedených možností 

a podľa toho poslať potrebnú dokumentáciu. Prosím o zasielanie len kompletnej 

dokumentácie! 

1. Hráč nasleduje svojich rodičov, ktorí sa sťahujú z dôvodov nesúvisiacich  

futbalom – FIFA RSTP, článok 19/2a. Dokumentácia: doklad totožnosti hráča, 

rodný list hráča, doklady totožnosti rodičov, doklad o bydlisku rodičov na 

Slovensku, pracovné povolenie rodičov, potvrdenie zamestnávateľa. Poznámky: 

pod dokladom totožnosti sa rozumie id karta alebo cestovný pas; ak hráč prichádza 

s jedným rodičom, nutné je doložiť súhlas druhého rodiča s pobytom dieťaťa na 

Slovensku, ak druhý rodič zomrel – doložiť úmrtný list, ak sú rodičia rozvedení – 

doklad o rozvode; doklad o bydlisku cudzincov na Slovensku vydáva PZ SR, 

akceptuje sa aj nájomná zmluva; pracovné povolenie je vo forme identifikačnej 

karty; potvrdenie od zamestnávateľa môže nahradiť pracovná zmluva.  

2. Hráč je vo veku od 16 do 18 rokov – FIFA RSTP, článok 19/2b. Dokumentácia: 

doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, dokumentácia o školskom vzdelávaní, 

potvrdenie o ubytovaní a starostlivosti, dokumentácia o futbalovom vzdelávaní, 

súhlas rodičov. Poznámky: dokumentácia o školskom vzdelávaní – potvrdenie 

o návšteve školy a minimálne rozvrh hodín; doklad o ubytovaní, meno a doklad 

totožnosti osoby, ktorá sa o maloletého stará mimo vyučovania a tréningového 

procesu; futbalové vzdelávanie – minimálne týždenný mikrocyklus;   

3. Bydlisko hráča a sídlo klubu sú vzdialené menej ako 50 km od hranice – 

FIFA RSTP, článok 19/2c. Dokumentácia: doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, 

doklad o trvalom bydlisku hráča, doklad o trvalom bydlisku rodičov.  

4. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho 

domova z humanitárnych dôvodov - bez rodičov – FIFA RSTP, čl. 19/2d. 

Dokumentácia: rodný list hráča, doklad totožnosti hráča, doklad o statuse utečenca 

– hráč, doklad o zverení do opatery inej osobe, súhlas opatrovníka s registráciou. 

Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, 

treba v dokumentácii oznámiť; pod dokladom o zverení do opatery sa rozumie 

súdne rozhodnutie /uznesenie/; súhlas opatrovníka – postačuje jeho jednoduché 



prehlásenie. Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie 

sú k dispozícii, treba to v dokumentácii oznámiť 

5. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho 

domova z humanitárnych dôvodov - s rodičmi – FIFA RSTP, čl. 19/2a*. 

Dokumentácia: doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad o statuse utečenca 

– hráč, doklad o statuse utečenca – rodič, doklad totožnosti rodič. Poznámky: 

v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba to 

v dokumentácii oznámiť; rodičia – postačuje, keď je s hráčom jeden z rodičov.  

Všetky podklady je možné zasielať poštou na adresu SFZ, Tomášikova 30/C, 821 

02 s označením „Matrika“ alebo elektronicky v súboroch PDF na emailovú 

adresu: milan.sladkovic@futbalsfz.sk 

Matrika BFZ oznamuje, že zimné prestupové obdobie s obmedzením trvá od 

01.01.2023 do 31.03.2023 

Matrika BFZ upozorňuje všetky FK, že pridanie člena realizačného tímu do družstva 

pre sezónu nie je matričný úkon. Tento úkon si schvaľuje konkrétna osoba sama po 

zaevidovaní klubovým ISSF managerom. Postup nájdete v linku nižšie 

https://futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-

pre-sezonu/ 

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť 

aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b a bodu 10. V 

prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť 

zamietnutá. 

Matrika BFZ dôrazne upozorňuje, aby pri zadávaní žiadostí o základnú registráciu 

hráčov boli uvedené všetky pravdivé údaje ( najmä štátna príslušnosť, krajina 

narodenia a emailová adresa). 

Matrika BFZ dáva do pozornosti novelizovaný RaPP SFZ, účinný od 28.06.2022. 

Nájdete ho v linku nižšie 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/rap

p-novela-06-2022-konsolidovane-znenie.pdf 

Matrika BFZ dáva do pozornosti návod na generovanie platobných predpisov 

v prípade fakturácie za transfer hráčov, nájdete ho v linku nižšie 

https://futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy/. 

Komisia mládeže 

a/ zmeny 

PMA1, PMB1 – 11.kolo: FKP Bratislava – FK Lamač, 26.3. o 14.00 hod. ( HP Lamač) 

PMA1, PMB1 – 18.kolo: FA Lafranconi – FKM DNV, 10.5. o 17.45 hod. 

b/ súťaž PMC U9 ( jarná časť ) a PMD U8 ( jarná časť )  

KM oznamuje FK, že zaradenie družstiev do jednotlivých skupín je zverejnené v 

US BFZ dňa 10.3.2023 ako aj na stránke futbalnet.sk, kluboví ( tímoví ) manažéri 
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majú rozpis stretnutí v ISSF. 

c/ termíny organizovania turnajov 

kategoria U9 

T1: 22.-23.4., T2: 6.-7.5., T3: 20.-21.5., T4: 3.-4.6., T5 ( sk.I ): 10.-11.6. 

kategoria U8 

T1: 22.-23.4., T2: 6.-7.5., T3: 20.-21.5., T4: 3.-4.6. 

Žiadame FK, aby termíny organizácie turnajov kategórie U9 a U8 nahlásili v termíne 

do 10.4.2023 na mail: konecny58@centrum.sk  

d/ zatiaľ nenahlásené termíny ku dňu 23.3. 

kategória U9 

sk.B – OŠK Slovenský Grob A 

sk.C – OŠK Chorvátsky Grob, ŠK Igram 

sk.D – FK Rača B 

sk.E – NŠK 1922 Bratislava B 

sk.F – TJ Čunovo 

sk.G – FK Karpaty Limbach, MŠK Iskra Petržalka 

sk.H – ŠK Báhoň, FK Danubia Veľký Biel 

sk.CH – FKP Bratislava, MFK Rusovce, SDM Domino B, OŠK Slovenský Grob B 

sk.K – FK Malé Leváre 

kategória U8 

sk.A – ŠK Slovan Bratislava, SDM Domino A, NŠK 1922 Bratislava A, MŠK Senec A 

sk.B – FK Inter Bratislava, FKM Karlová Ves, FK Rača – chýba čas 

sk.D – FKP Bratislava 

sk.F – ŠK Vrakuňa, OŠK Slovenský Grob 

sk.H – MŠK Iskra Petržalka, Spoje FC Bratislava 

sk.CH – OŠK Chorvátsky Grob 

sk.K – FK Karpaty Limbach, NŠK 1922 Bratislava B, ŠK Nová Dedinka 

sk.L – OŠK Plavecký Štvrtok, SDM Domino B 

Komisia rozhodcov a delegátov 

Predbežný termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka 
bol stanovený na 13.4.2023 (štvrtok). Po definitívnom potvrdení bude rozhodcom 
poslaná pozvánka a rozpis behov.  

Ospravedlnenia: Ježík 14.-20.4. (16.4. popoludní k dispozícii), Rataj 2.4., 29.-30.4., 
20.5.; Szakáll 2.4., 7.-9.4., 22.-23.4., 29.4.; Bublávek 1.4., 9.-14.4., 15. a 30.4. 
k dispozícii do 16.00; Bohun 9.-11.4., 6.4. k dispozícii do 17.00; Foltín 5.4. 
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Trénersko – metodická komisia 

TMK BFZ v spolupráci s TÚ SFZ dáva do pozornosti možnosť organizovať na klubovej 

úrovni doškoľovací seminár pre trénerov UEFA C a UEFA B licencie. Organizácia 

seminára pozostáva s 5 vyučovacích hodín (odborná prezentácia, workshop, prax) 

a bude sa započítavať trénerom do "kontinuálneho vzdelávania” (tzv. k predlžovaniu 

trénerských licencií). Záujemcovia (FK, FO) o organizáciu tohto druhu vzdelávania sa 

môžu prihlásiť mailovou formou (tmkbfz@gmail.com) prípadne telefonicky 

predsedovi komisie p. Salenkovi (+421 904 146 985). Žiadosti o organizáciu seminára 

je potrebné zaslať najneskôr do 31. marca 2023. 

Úsek vzdelávania trénerov 

Od 1.7.2022 je formou školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots 

Leader – Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže 

pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5. – 11. ročných) v súťažiach prípraviek 

riadených OblFZ/RFZ a v školských projektoch SFZ. 

PO ZAPLATENÍ členského poplatku SFZ na aktuálnu sezónu majú oprávnenie ako 

tréner na : 

- Na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení 

hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný 

tréner a aj ako asistent trénera, a to v súťažných zápasoch prípraviek 

riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a v súťaži prípraviek 

riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ), 

- Tréner s licenciou SFZ Grassroot Leader NEMÔŽE viesť družstvo 

v súťažných zápasoch prípraviek riadených Slovenským futbalovým zväzom 

(SFZ), RFZ a OblFZ však ÁNO. 

Všetky informácie nájdete na stránke SFZ 

- https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader 

Úsek mládeže:        

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2023 

Marec: 

27.03.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Vidiek – 1.TJ 

(Pezinok) – mimo hráčov FA a ÚTM 

PPT U12, U13, U14 

mailto:tmkbfz@gmail.com


30.03.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Mesto– 1.TJ 

(NŠK) – mimo hráčov FA a ÚTM 

PPT U12, U13, U14 

Apríl: 

17.04.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Vidiek – 2.TJ 

(Pezinok) – mimo hráčov FA a ÚTM 

PPT U12, U13, U14 

18.04.2023 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) 1.skupina – aj 

s hráčmi FA 

BFZ U13 

19.04.2023 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) – aj s hráčmi 

FA 

BFZ U14 

15.02.2023 KZ BFZ WU14  BFZ WU14 

20.04.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Mesto– 2.TJ 

(NŠK) – mimo hráčov FA a ÚTM 

PPT U12, U13, U14 

22-26.04.2023 RT SFZ U14 (Poprad) – aj s hráčmi FA BFZ U14 

27.04.2023 TURNAJ „8 „ ObFZ BA Mesto U12, 

ObFZ BA Vidiek U12, 

BFZ WU13, kluby FA 

a ÚTM BFZ U12 

Máj: 

03.05.2023 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) 2.skupina – aj 

s hráčmi FA 

BFZ U13 

05-07.05.2023 Belehrad Trophy (Belehrad) – aj 

s hráčmi FA 

BFZ U14 

08.05.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Vidiek – 3.TJ 

(Pezinok) – mimo hráčov FA a ÚTM 

PPT U12, U13, U14 

10.05.2023 KCZ BFZ U12 (TJ+PZ) – aj s hráčmi 

FA 

BFZ U12 

10.05.2023 KZ BFZ WU13 BFZ WU13 

11.05.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Mesto– 3.TJ 

(NŠK) – mimo hráčov FA a ÚTM 

PPT U12, U13, U14 

16-18.05.2023 RT SFZ WU14 BFZ U14 

17.05.2023 PZ BFZ – FK Austria Wien U12, U13 

(Viedeň) – aj s hráčmi FA 

BFZ U12, U13 

24.05.2023 Pohár Josefa Šurala U17 (Česko) – 

mimo hráčov FA a ÚTM 

BFZ U17 

31.05.2023 Triangel BFZ U14 – mimo hráčov FA 

a ÚTM 

ObFZ BA Mesto U14, 

ObFZ BA Vidiek U14 



Jún: 

07.06.2023 Triangel BFZ U13 – mimo hráčov FA 

a ÚTM 

ObFZ BA Mesto U13, 

ObFZ BA Vidiek U13 

07.06.2023 KZ BFZ WU14 BFZ WU14 

13-15.06.2023 MT V4 BFZ U14 (Gyor) – mimo hráčov 

FA 

BFZ U14 

21-22.06.2023 Turnaj 4 regiónov BFZ WU U14 

(Třebíč) 

BFZ WU14 

 

 


