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: 2015/2016 ČÍSLO: 19 ZO DŇA 10.03.2016
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
Oznamuje zmenu telefónneho čísla sekretariátu ObFZ Humenné - Mgr.Ladislav
Mochnacký, sekretár ObFZ Humenné - nové telefónne číslo: 0905 809 038
Oznamuje, že transfery (prestupy a hosťovania) hráčov (amatérov) v ZIMNOM
registračnom období sa dajú realizovať do 15 marca 2016 (UTOROK)
Oznamujeme klubovým ISSF manažérom futbalových klubov, že ZMENY TERMÍNOV
A ČASOV jednotlivých stretnutí sa žiadajú výhradne elektronicky (v ISSF) a to priamo
na detaile stretnutia odohraného alebo plánovaného a nie cez elektronickú podateľňu
(typ všeobecného podania na komisiu). Táto nová forma je prioritná z toho dôvodu, že
v prípade podania priamo cez detail stretnutia sú informované všetky zainteresované
strany o tomto podaní.

UPOZORNENIE PRE KLUBY! od 1.9.2015:
- ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!
- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!
- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou!
Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte
fakturovať cez Platobné predpisy.
Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie
odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF.
VV SFZ zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne:
"Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14
dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie
sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné
údaje v ISSF (alebo www.futbalnet.sk).“
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KOMISIA ROZHODCOV
Oznamuje, že náhradný termín seminára DZ a R ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 17. 03.
2016 (štvrtok) o 16, 30 hod v sekretariáte ObFZ. Na seminár je potrebné doniesť písacie
potreby. Účasť na seminári a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou pre delegovanie
v jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016. Na náhradný seminár sú pozvaní R a DZ:
Prokopčák, Pidanič M., Pidanič Ľ., Petruňo, Fecura, Behún, Barnišin A., Bolinger, Drančák,
Polovka.
Upozorňuje :
Rozhodcov a DZ, 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.
Najbližšie zasadnutie komisie rozhodcov sa uskutoční 17. 03. 2016 (štvrtok) o 15,30
hod v priestoroch ObFZ.

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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