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ROČNÍK: 2014/2015 ČÍSLO: 20 ZO DŇA 13.11.2014

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
Oznamuje, zmenu emailovej adresy Oblastného futbalového zväzu Humenné

sekretariat@obfzhumenne.sk
Žiadame futbalové kluby ihneď uhradiť mesačnú zbernú faktúru za október 2014, ktorá
bola splatná 10.11.2014.
FK, ktoré neuhradili faktúru k 13.11.14: ŠK Futura, FK Humenné, Hrubov, Lukačovce,
Baškovce, Kolonica, Romo Snina, Hrabovec, Jasenov, Zubné, Ľubiša, Turcovce,
V.Hrušov, Kr. Brod, Modrá n/C, Ňagov, Hankovce.
V prípade neuhradenia faktúry FK bude mať pozastavenú činnosť.

Žiadame klubových ISSF manažérov I. II. a III. triedy dospelých, aby spracovali zoznam
preradenia hráčov zo stavu „aktívny“ na „neaktívny“ evidovaných v ISSF, jedná sa
o hráčov: „nežijúcich“, alebo hráčov ktorí už nebudú aktívne hrať futbal.
V žiadosti o preradenie zo stavu aktívny na neaktívny je potrebné uviesť: futbalový
klub, meno, priezvisko a registračné číslo hráča.
Žiadosť zašlite emailom na: sekretariat@obfzhumenne.sk

Žiadame funkcionárov FK a klubových manažérov, aby žiadosti na odborné komisie
podávali cez ISSF. Podania musia byť adresované príslušnej odbornej komisiíŽiadosti podané inou formou nebudú akceptované.
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje výsledky 1. stretnutia semifinále Pohára Nexis Fibers a ObFZ
dosiahnuté na HP

ŠTK dáva do pozornosti pre futbalové kluby, DZ a R novelu SP:
Článok 35: do pozornosti nasledovné body:
2. Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem
prípadov keď
a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v
Informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”) a jeho žiadosť o vydanie
registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou podľa registračného a
prestupového poriadku SFZ a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol
dodaný, alebo
b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a
platný registračný preukaz predloží príslušnému riadiacemu orgánu súťaže najneskôr do 48
hodín od začiatku stretnutia; do tejto lehoty sa nezapočítavajú sviatky.
3. Hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad
preukazujúci jeho totožnosť podľa odseku 2 aj bez fotografie (napr. kartu poistenca).
4. Rozhodca je povinný v prípade uvedenom v odseku 2 za účasti kapitánov oboch
družstiev identifikovať hráča podľa predloženého osobného dokladu totožnosti a je
povinný túto skutočnosť aj s dôvodom vykonania identifikácie podľa dokladu totožnosti
uviesť v zápise o stretnutí.
5. Ak nemôže hráč registračný preukaz predložiť podľa odseku 2 písm. b) z dôvodu, že
registračný preukaz bol zničený, stratený alebo odcudzený, predloží hráč v tej istej lehote
úradný doklad alebo čestné vyhlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť.
6. Ak hráč poruší povinnosť uvedenú v odseku 2 a 5, jeho štart v stretnutí sa považuje za
neoprávnený štart hráča“.

Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je možné sa odvolať do 15 dní.
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DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Zastavenie športovej činnosti:
U. 0130 Dominik Haburaj 1253513 (Belá n./C.) – 2 mesiace od 10.11.2014 s prerušením
trestu od 17.11.2014 do 25.03.2015 DP čl. 45/2b + 10€ prerokovanie
Oprava uznesenia zo dňa 30.10.2014:
U. 0122 Štefan Trusák (Hrubov) zákaz výkonu funkcie VM na 4 týždne od 17.04.2015 DP
čl.53/3a + 10€ prerokovanie
U. 0123 Ján Cubinák 1183200 (Hrubov) zákaz výkonu funkcie KM na 4 týždne od
17.04.2015 DP čl.53/3a + 10€ prerokovanie

Proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie je možné sa odvolať do 7 dní.

Rôzne
Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie
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