OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ HUMENNÉ
OSLOBODITEĽOV 3, 066 01 HUMENNÉ, IČO: 31957757
Email:sekretariat@obfzhumenne.sk, www.obfzhumenne.sk tel: 0907 915318

ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ
ROČNÍK: 2014/2015 ČÍSLO: 25 ZO DŇA 19.03.2015
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
ObFZ Humenné Email: sekretariat@obfzhumenne.sk , www.obfzhumenne.sk
Oznamuje FK a hráčom, že transfery (hosťovanie a prestup) v tomto súťažnom ročníku je
možné podávať do 31.3.2015
Oznamujeme, že SFZ sprevádzkoval novú informačnú webovú stránku
www.novy.futbalnet.sk pre futbalovú verejnosť a funkcionárov. Viac informácií o činnosti,
súťažiach, výsledkoch, strelcoch gólov, štatistiky udelených žltých kariet, informácie o
jednotlivých futbalových kluboch, hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov nájdete na
www.obfz-humenne.novy.futbalnet.sk/
Oznamujeme, že na základe rozhodnutia SFZ, členovia SFZ (hráči, funkcionári FK, ObFZ,
rozhodcovia, delegáti, tréneri) registrovaní v ISSF, ktorí nebudú mať vystavený preukaz SFZ
(plastová karta „RP“), budú v ISSF vedení ako "neaktívny".
Žiadame funkcionárov FK a klubových manažérov, aby žiadosti na odborné komisie podávali
len cez ISSF. Podania musia byť adresované príslušnej odbornej komisií- Žiadosti podané
inou formou nebudú akceptované.
Z dôvodu prechodu na elektronické podávanie a schvaľovanie transferov (prestupov) VV
ObFZ v Humennom odporúča FK iniciovať u vlastných hráčov, aktivovanie osobného
„konta“ hráča. Utvorenie osobné konta hráča v ISSF, je možné aj doručením na ObFZ
vyplneného tlačiva: Registračný formulár člena SFZ – Registrácia individuálneho člena a
aktivácia osobného konta v ISS.
Tlačivo si môžete stiahnuť v ISSF (dokumenty), alebo na www.obfzhumenne.sk .
V tlačive na 2 strane - Názov autority: vypisujete názov FK,TJ.... Podpis hráča, alebo
zákonného zástupcu (rodič u hráčov do 18 rokov) musí byť úradne overený.
Každý hráč (alebo zákonný zástupca) musí mať svoj vlastný email na ktorý mu príde
potvrdzujúca správa s heslom, ktoré si hráč musí zmeniť. Inf.:0907915318
Zriadenie kont u všetkých hráčov, funkcionárom klubov v ďalšom období zjednoduší, zlacní a
urýchli realizáciu transferov hráčov medzi FK, ktoré sa budú realizovať len elektronicky.
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
ŠTK schvaľuje odohrať dohrávku stretnutia 12. kola II.triedy medzi FO AJAX Pakostov B –
TJ Tatran Kolonica dňa 22.03.2015 (nedeľa o 10:30 hod) vzájomná dohoda. U.č. 0064
ŠTK neprerokovala žiadosť TJ Družstevník Dlhé n/Cirochou - chýba súhlas TJ Borov v
systéme ISSF. U.č. 0063
ŠTK vyzýva všetky FK v I.,II. a III. triede, aby nominácie družstiev boli uzatvorené najneskôr
30 minút pred začiatkom stretnutia.
ŠTK dôrazne žiada futbalové kluby o zvýšenú starostlivosť o hracie plochy vzhľadom na
vývoj počasia a tým aj zabezpečenie priebehu začiatku jarnej časti SR.
ŠTK upozorňuje FK súťaží ObFZ na povinnosť mať počas majstrovských stretnutí
zabezpečenú zdravotnú službu v zmysle Zákona č.1/2014.

Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je možné sa odvolať do 15 dní.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Zmena trestu:
U 0131 Mário Čokina (TJ Tvarona Ulič) žiadosti vyhovuje – zmena trestu na
podmienečný od 19.03.2015 do konca súťažného ročníka 2014/2015 + 10€ prerokovanie
U 0132 Ján Rak (TJ Tvarona Ulič) žiadosti vyhovuje – zmena trestu na
podmienečný od 19.03.2015 do konca súťažného ročníka 2014/2015 + 10€ prerokovanie
U 0133 Slavomír Tokár (Rovné) žiadosti vyhovuje – zmena trestu na
podmienečný od 19.03.2015 do 19.04.2015 + 10€ prerokovanie

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

KOMISIA MLÁDEŽE
KM ObFZ Humenné oznamuje, že dňa 21.3.2015 (sobota) o 8:00 hod (prezentácia od
7:30 hod usporiada halový futbalový turnaj pre mladších žiakov.
Vyžrebovanie, rozpis a súpisku nájdete na www.obfzhumenne.sk
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KOMISIA ROZHODCOV
Oznamuje :
-náhradný seminár pre Rozhodcov sa uskutoční 25.3.2015 o 16,30 hod (streda) v budove
ObFZ zúčastnia sa ho rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili seminára v riadnom termíne.
Pozvaní : FIRDA A.,FIRKAĽ M.,MINĎÁK M.,PETRUŇO M.,VARGA R.,ZÁDRAŽNÝ J.
-v jarnej časti súťažného ročníka budú rozhodcovia zasielať papierové Zápisy zo
stretnutí iba v prípade nedohraného stretnutia. Zápisy musia rozhodcovia uzavrieť
v elektronickej podobe ihneď po skončení stretnutia.
Dohrávka stretnutia II.trieda PAKOSTOV B- KOLONICA sa uskutoční
v nedeľu 22.3.2015 o 10,30 hod.
PAKOSTOV B - KOLONICA R- TURČÍK AR1- METIĽ AR2- MIHALIČ DZ- DZIDO
Obsadenie turnaj mladších žiakov Športová hala v Humennom
21.3.2015 sobota zraz o 7,30 hod
JUŠČÍK,BREHOVSKÝ.
Ospravedlnenie :
SMOĽÁK : 04.-05.4.2015
Zmena č.tel Marián GUĽKO - 0940 728 297
Zasadnutie Komisie rozhodcov sa uskutoční 25.3.2015 o 16,30 hod

RÔZNE
Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie
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