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ROČNÍK: 2015/2016 ČÍSLO: 20 ZO DŇA 17.03.2016
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
Oznamujeme, ţe odborné komisie ObFZ (ŠTK, DK, KR) Humenné budú zasadať
23.3.2016 (STREDA)
Oznamuje zmenu telefónneho čísla sekretariátu ObFZ Humenné - Mgr.Ladislav
Mochnacký, sekretár ObFZ Humenné - nové telefónne číslo: 0905 809 038
Ţiadame klubových ISSF manaţérov, aby v ISSF, cez „pomoc“ poţiadali opravu čísla
účtu klubu v tvare IBAN.
Oznamujeme účastníkom I. triedy ObFZ Humenné, že od jarnej časti súťažného ročníka
2015/2016 ObFZ Humenné bude dôsledne požadovať dodržiavanie RS čl.14 Kvalifikácia
trénerov
Oznamujeme klubovým ISSF manaţérom futbalových klubov, ţe ZMENY TERMÍNOV
A ČASOV jednotlivých stretnutí sa ţiadajú výhradne elektronicky (v ISSF) a to priamo
na detaile stretnutia odohraného, alebo plánovaného stretnutia a nie cez elektronickú
podateľňu (typ všeobecného podania na komisiu). Táto nová forma je prioritná z toho
dôvodu, ţe v prípade podania priamo cez detail stretnutia sú informované všetky
zainteresované strany o tomto podaní.

UPOZORNENIE PRE KLUBY!
- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou!
"Odstupné 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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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
ŠTK vyzýva zástupcov FK, ktorých družstvá majú plánované ako domáce stretnutia na 26.
až 27.3.2016, aby nahlásili cez podanie na komisiu stav hracej plochy - možnosť alebo
nemožnosť odohratia týchto stretnutí do stredy 23.3.2016 do 12,00 hod. Rozhodnutie ŠTK o
prípadnom odvolaní, resp. odohraní stretnutí bude následne zverejnené na web stránke
ObFZ v úradnej správe.
ŠTK upozorňuje futbalové kluby, že pri žiadostiach o zmene termínu a UHČ stretnutí musí
predložiť v systéme ISSF súhlas aj súper a to priamo na detaile plánovaného stretnutia
(nie cez elektronickú podateľňu typ všeobecného podania na komisiu). Bez tohto
súhlasu nebude žiadosť schválená.
ŠTK nariaďuje klubom ObFZ aby uzavreté nominácie a registračné preukazy boli k
dispozícii rozhodcom stretnutia 30 min pred UHČ stretnutia.

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

KOMISIA ROZHODCOV
Oznamuje náhradný termín vykonania seminára DZ a R ObFZ ktorý sa uskutoční dňa 23.
03. 2016 (streda) o 16, 30 hod v zasadačke budovy 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: Petruňo, Fecura, Metiľ, Drančák,
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.
Najbliţšie zasadnutie komisie rozhodcov sa uskutoční 23. 03. 2016 (streda) o 15,30
hod v budove 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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