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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: 2017/2018 ČÍSLO: 25 ZO DŇA 22.03.2018

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ

Oznamujeme futbalovým klubom , ţe v zimnom registračnom období s
obmedzením ("hosťovanie hráča do 30.6.2018") je môţete podávať cez ISSF do
30.3.2018 - zmeniť klubovú príslušnosť hráča môžete 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. Inf. 0905 809 038
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
Mnohým hráčom končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné
skontrolovať ich platnosť a v prípade ukončenia platnosti RP vygenerovať nové
registračné preukazy cez ISSF (Elektronická podateľňa – Ţiadosť o vydanie RP hráča),
nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000
preukazov, čo môţe spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v
jednom momente platnosť nových preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19
na 10 rokov platnosti.
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
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
ŠTK na základe vývoja počasia a stavu hracích plôch ruší plánované stretnutia
v termíne 24. a 25.3.2018.
Zároveň žiada kluby o predloženie dohody o termíne odohratia stretnutí dospelých do stredy
28.3.2017 do 15,00 hod v systéme ISSF.
ŠTK schvaľuje výsledok dohrávaného stretnutia I. trieda dorast 12. kolo Belá n/C Kochanovce/Brekov.
ŠTK schvaľuje odohratie stretnutie I. trieda dospelí 14. kolo N. Ladičkovce - Lieskovec dňa
1.5..2018 o 16,30 hod (vzájomná dohoda).
ŠTK nariaďuje odohratie 13. kola dorast na deň 16.6.2018 v stanovený UHČ.
ŠTK nariaďuje odohratie 13.kola I. trieda žiaci na deň 16.6.2018 v stanovený UHČ.
ŠTK oznamuje termínovú listinu a vyžrebovanie II. trieda dospelí nadstavbovú časť o postup
a umiestnenie, ktorá je uverejnená na webovej stránke ObFZ Humenné. www.obfzhumenne.sk
Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

KOMISIA ROZHODCOV
ÚRADNÁ SPRÁVA KR ObFZ HUMENNÉ č.2/2018
Komisia rozhodcov :
Oznamuje :
Rozhodcom, ktorí sa nezúčastnili seminára , že náhradný seminár sa uskutoční
25.3.2018 (nedeľa) o 09,00 hod. v budove ObFZ
Pozýva:
Nasledovných rozhodcov ObFZ na náhradný seminár 25.3.2018 o 09,00 hod. v budove
ObFZ
ŠVEC,SOPIRJAK,RUDÍK,PROKOPČÁK,
Ţiada :
Aby ospravedlnenia zasielali najneskôr 14 dní pre konaním stretnutia
o dôsledné sledovanie US najmä ŠTK čo sa týka zmien termínov stretnutí .
- Rozhodcov , aby Zápisy o stretnutí uzatvárali bezprostredne po stretnutí v prípade
technických
problémov najneskôr do troch(3) hodín po ukončení stretnutia.
- Delegátov ,aby Správy delegáta a pozorovateľa rozhodcov uzatvárali najneskôr do
utorka
15,00 hod. V prípade nedostatkov (nedohranie stretnutia, vylúčenia poprípade iných
závaţných
nedostatkov ) do pondelka 14,00 hod.
Ospravedlnenie :
SKALKA 1.4.,GRAJCAR 14-15.4 ,KALABUS 15.4,
Zasadnutie KR : sa uskutoční 29.3.2018 v zasadačke ObFZ 29.3.2018 o 16,30 hod.
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PTIČIE
UDAVSKE
BELA

Stretnutie
RADVAŇ
KAMENICA
UDAVSKE

DOHRAVKY
1.TRIEDA DORAST
R
AR1
PAULIŠIN
ŠTVRTOK
PAULIŠIN
UTOROK
ZADRAŽNY ŠTVRTOK

AR2
14.00
14.00
14.00

DZ
12.KOLO
7.KOLO
6.KOLO

poznámka
29.3.18
3.4.18
29.3.18

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Najbližšie zasadnutie DK
ObFZ

ObFZ sa uskutoční

28.3.2018

(streda) o 15:30 v zasadačke

Podania na DK ObFZ cez ISSF zasielajte najneskôr do 28.3.2018 do 15:00 hod

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8
DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

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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