
 

1 

 

 

 

1                 OBLASTNÝ  FUTBALOVÝ  ZVÄZ   HUMENNÉ 
               OSLOBODITEĽOV  3,  066 01  HUMENNÉ, IČO: 31957757  
                    Email:sekretariat@obfzhumenne.sk,  www.obfzhumenne.sk tel: 0905 809 038 

          

           

 

ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ 

ROČNÍK: 2016/2017  ČÍSLO: 21  ZO DŇA  09.03.2017 

 

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
  
ZIMNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE 
 
- Zimné registračné obdobie bez obmedzenia "prestup hráča" od 1. 1. do 15. 3.2017 - v 
tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu, 
nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré 
je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú 
inak, 
 
 
- Zimné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča do 30.6.2017" od 1. 1. do 30. 
3.2017 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom 
materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje sa súhlas 
nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky 
preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj 
pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom 
oboch klubov a hráča. 
 
Postup, ak hráč zabudol prístupové heslo, alebo email do ISSF nájdete:  
www.obfzhumenne.sk v časti dokumenty 
Inf. Mgr.L.Mochnacký tel: 0905 809 038, E-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk 
 
 
STAŇ SA ROZHODCOM FUTBALU 
Využi aj ty svoj záujem o futbal a staň sa rozhodcom ObFZ Humenné. 
Hľadáme  mladých ľudí, ktorí majú záujem o futbal a pohyb na ihrisku 
Ponúkame: 
- aktívne športové vyžitie 
- možnosť aktívne pracovať v rozhodcovskom zbore 
- možnosť bezplatného vyškolenia, vzdelávania a účasť na seminároch 
- možnosť postupu do vyšších súťaží 
- odmenu za vedenie zápasov a náhradu cestovných nákladov (I. trieda oblastných 
majstrovstiev 35 € za stretnutie) 
Informácie: www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
 
 

Slovenský futbalový zväz - deaflympijský výbor Slovenska hľadá nepočujúcich 
futbalistov pre reprezentáciu SR. 
Ak vo vašom futbalovom klube hrávajú nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti 
vo veku 15 až 35 rokov, prosím kontaktujte na 0903 024 063 sms (Peter Birka) alebo na 
0911 370 888 (Dušan Dedeček). Prípadne na emailovej adrese: office@deaflympic.sk 
Informácie nájdete na:  www.obfzhumenne.sk 

http://www.obfzhumenne.sk/
mailto:sekretariat@obfzhumenne.sk
http://www.obfzhumenne.sk/
mailto:sekretariat@obfzhumenne.sk
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 
 
ŠTK žiada FK uvedených stretnutí o predloženie vzájomnej dohody na odohratie dohrávok z 
jesennej časti do 15.3.2017. V prípade nepredloženia dohody, termín dohrávok stanoví ŠTK 
s ohľadom na vývoj počasia. 
  
I.trieda 14.kolo TJ ŠM Ubľa – TJ Družstevník Ladičkovce 
I.trieda 11.kolo  TJ Družstevník Borov – TJ Vyšný Hrušov 
 

 
Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.  

 

 
 
 

KOMISIA ROZHODCOV  

 
KR ObFZ Humenné oznamuje že seminár rozhodcov ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 
19.3.2017 (nedeľa) o 8:30 hod v priestoroch futbalového štadióna v Humennom 
 
KR ObFZ Humenné oznamuje že seminár delegátov ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 
26.3.2017 (nedeľa) o 8:30 hod v priestoroch futbalového štadióna v Humennom 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

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 

http://www.obfzhumenne.sk/

