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: 2015/2016 ČÍSLO: 01 ZO DŇA 16.07.2015
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
Oznamuje, že sekretariát ObFZ Humenné z dôvodu čerpania dovolenky bude
zatvorený od 21-29.7.2015. Elektronické transfery, žiadosti o registráciu a RP budú po
splnení podmienok schválené.
Konta hráčov v ISSF sa dajú realizovať na ktoromkoľvek oblastnom, alebo
regionálnom futbalovom zväze v SR (hráč konto vybavuje osobne s OP, u
neplnoletých zákonný zástupca), alebo zaslaním vyplneného tlačiva - Registrácia
individuálneho člena a aktivácia osobného konta v ISSF doručením na ObFZ
Humenné alebo zaslaním na adresu: Registrácia člena SFZ,Slovenský futbalový zväz,
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Oznamuje, že nové formuláre sú aj na webovej stránke http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a
v ISSF/dokumenty - prosím využívať aktualizované nové formuláre, ostatné nebudú
akceptované
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 komisiíŽiadosti podané inou formou nebudú akceptované.
.
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
POZOR ZMENA
ŠTK oznamuje, že sezónna súpiska sa v systéme ISSF automaticky vygeneruje po
vyplnení nominácie hráčov v prvom stretnutí a schválení nominácie rozhodcom pred
stretnutím)
(UPOZORŇUJEME, ŽE NIEJE POTREBNÉ PREDSEZÓNNU SÚPISKU VOPRED VYPLNIŤ
V ISSF)
ŠTK nariaďuje FK, aby nominácie družstiev pred prvým stretnutím boli uzatvorené
najneskôr 1 hodinu pred začiatkom stretnutia.
ŠTK schvaľuje následovné výnimky z UHČ:
I.trieda dospelí:
- Borov hrá svoje domáce stretnutia v sobotu v UHČ
II.trieda dospelí:
- Kolonica a hrá svoje domáce stretnutia o 14:00
- Ul. Krivé a hrá svoje domáce stretnutia o 14:00
III.trieda dospelí:
- Ňagov hrá svoje domáce stretnutia v sobotu v UHČ
ŠTK na základe žiadosti nariaďuje tieto zmeny termínov a UHČ:
I.trieda dospelí 1. kolo OFK Zubné – Papín stretnutie sa odohrá dňa na 02.7.2015
(nedeľa) o 10:30 hod.

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

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie
je možné sa odvolať do 7 dní.
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KOMISIA ROZHODCOV
Komisia rozhodcov
Oznamuje termíny letných seminárov :
Rozhodcovia - 26.7.2015 (nedeľa) o 9,30 hod v budove reštaurácie Šport Chemlonská ul.
Delegáti - Pozorovatelia rozhodcov – 30.7.2015(štvrtok) o 16,00 hod v budove reštaurácie
Šport Chemlonská ul. Na seminár je potrebné doniesť písacie potreby.
Účasť na seminári a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou pre delegovanie v jesennej
časti súťažného ročníka.
Program seminára bude frekventantom zaslaný e-mailom .
Z týchto dôvodov žiadame prípadné zmeny, alebo nepresnosť v osobných údajoch obratom
oznámiť sekretárovi ObFZ
Obsadenie rozhodcov Pohár NEXIS – FIBERS a ObFZ
I. kolo 26.7.2015 o 17,30 hod.
stretnutie
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N.SITNICA
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Pozn.

Upozorňuje :
Rozhodcov a Delegátov Pozorovateľov rozhodcov ,aby dôsledne sledovali Úradné správy nie
len v novinách ale aj na stránke ObFZ (piatok ,sobota)pre možné zmeny v obsadení ,alebo
termínoch stretnutiach. Tiež upozorňuje ,že komunikácia medzi KR a delegovanými osobami
(zmeny v obsadení, dodatočná delegácia a.i.) bude prebiehať aj cez Vaše e-mailové adresy
,preto je potrebné ,aby ste ich denne sledovali.
Nominačné listiny Rozhodcov a Pozorovateľov rozhodcov schválené VV ObFZ 7.7.2015 :
Delegáti - Pozorovatelia rozhodcov :
Anton BARNIŠIN ,Ján BOBER, František BOLINGER , Tomáš FIRDA ,Anton GROŠKO ,
Marián GUĽKO , Peter JENČURA , Vladimír KALANIN , Vladimír POLOVKA, Milan SMOĽÁK
,Štefan STYRANČÁK ,
Viliam TREŠČÁK , Patrik VOJTKO , Radovan ŽULEVIČ
Rozhodcovia a asistenti :
Peter BARNIŠIN, Jozef BREHOVSKÝ , Ján BUCHLÁK, Ivan FECURA , Marián FIRKAĽ ,
Patrik HVIŽĎÁK Ladislav CHRIN, Stanislav JANCUSKO , Miroslav KUCER , Slavko
KURIŠČÁK , Miloš MAKAR ,Tadeáš METIĽ , Martin MIHALIČ ,Miloš PETRUŇO , Miroslav
PIDANIČ , Ľubomír PIDANIČ, Miloš PROKOPČÁK ,
Štefan RUDÍK , Milan SEMAN , Ján SKALKA , Marek ŠTEFEK , Peter TURČÍK , Viktor
VOHÁR , Jozef ZÁDRAŽNÝ
Zasadnutie komisie rozhodcov sa uskutoční 23.7.2014 o 17,00 hod .v budove ObFZ
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RÔZNE
Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie
Úradná správa ObFZ Humenné uverejnená v týždenníku Podvihorlatské noviny má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a
subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Humenné, zverejňovaná na stránke
www.obfzhumenne.sk
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