AKO HŘÁČ ZÍSKA KONTO HRÁČA (prístupové heslo) v ISSF:
Ak hráč nemá prístupové konto do ISSF môže ho získať:
1 možnosť:
Hráč (u mládeže do 18 rokov rodič) si konto vyžiada na ktoromkoľvek
futbalovom zväze v SR
Hráč musí mať jedinečnú mailovu adresu a OP (u mládeže do 18 rokov rodič)
2 možnosť:
- Hráč zašle tlačivo - Registračný a aktivačný formulár - individuálny člen
ISSF na príslušný futbalový zväz (podpis hráča, alebo zákonného
zástupcu musí byť úradne overený) tlačivo k stiahnutiu:
http://www.obfzhumenne.sk/upload/documents/44c2030aaf0eb4db54048
03f2e4bb530.pdf
Hráč už má pridelené konto (prístup do ISSF)
- Hráč si ho musí aktivovať zmenou vygenerovaného hesla ktoré mu
prišlo mailom
Ak hráč zabudol prístupové heslo do ISSF:
- v dolnej časti tabuľky ISSF je: zabudol som heslo ( po odkliknutí nové
heslo príde mailom)
- v maili je potrebné odkliknuť potvrdzujúci link a zmeniť heslo
( heslo musí mať minimálne 8 znakov)
Ak hráč, zmení mailovú adresu a má prístup do ISSF môže si ju sám
zmeniť v ISSF
Ak hráč má aktivované konto a zabudne prístup na svoj mail aj heslo do
ISSF musí mailom požiadať príslušný zväz o opravu mailu v ISSF
a následne si cez ISSF vyžiada nové heslo do ISSF
Žiadosť o transfer, alebo o registráciu musí byť hráčom potvrdená to 3
dní, ak nepotvrdí systém automaticky žiadosť zruší

POSTUP, AK HRÁČ ZABUDOL HESLO DO ISSF:
Ak hráč zabudol heslo na svoj mail, ktorý ma uvedený v ISSF a zabudol aj heslo
do ISSF:
-

Hráč si musí zriadiť nový email a požiadať príslušnú matriku o zmenu emailu v
ISSF
Hráč registrovaný v FK, ktorého družstvo dospelých štartuje v súťaži VsFZ
zašle žiadosť o zmenu emailu – emailom na : alzbeta.majlathova@futbalnet.sk
Hráč registrovaný v FK ktorého družstvo dospelých štartuje v súťaži ObFZ
Humenné zašle žiadosť o zmenu emailu – emailom na:
sekretariat@obfzhumenne.sk

Ak hráč zabudol heslo na prihlásenie sa do ISSF:
-

hráč otvorí stránku ISSF: https://issf.futbalnet.sk/
prihlasovacie meno je emailova adresa, alebo registračné číslo,
v dolnej časti kliknite na: Zabudli ste heslo
na hráčov email príde ihneď nové heslo
po kliknutí na potvrdzujúci link, nové heslo vloží do: https://issf.futbalnet.sk/
po zmene hesla má hráč prístup do ISSF a ma aktívne konto

-

hráč má pridelené konto ak v ISSF má uvedenú emailovu adresu.
hráč ma aktívne konto, až po zmene hesla v ISSF.
hráčovi s prvotnou registráciou príde mailom heslo do ISSF, ktoré je potrebné
zmeniť, aby mal aktívne konto

Hráč alebo funkcionár zisti či je hráč v ISSF aktívny v:
-

http://futbalnet.sk/#menu/open/members/
po zadaní mena, priezviska, alebo registračného čísla hráča– vyhľadaj – klikni
na meno hráča – v profile hráča je uvedené či hráč ma status: aktívny, alebo
neaktívny
Info: tel.:0905 809 038

Verejný Informačný systém: http://futbalnet.sk/
Informačný systém pre členov SFZ: https://issf.futbalnet.sk/

