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ROČNÍK: 2015/2016 ČÍSLO: 18 ZO DŇA 19.11.2015
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
Oznamujem 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, že SEMINÁR TRÉNEROV VsFZ organizovaný 22. 11. 2015 (nedeľa) v
športovo rekreačnom stredisku JAHODNÁ pri Košiciach JE PLNE OBSADENÝ. Zaslané
prihlášky už nebudú akceptované!!!
Ďalší seminár je plánovaný na mesiac február 2016. Informácie, prihláška a postup pri
predĺžení licencie nájdete na http://www.futbalvsfz.sk/
Oznamujeme trénerom, ktorý úž nemajú platnú licenciu, aby prihlášku zaslali čo
najskôr. (počty účastníkov seminára sú limitované)
Žiadame FK, ktoré neuhradili zbernú faktúru za október 2015, aby si v systéme ISSF
vytlačili mesačnú zbernú faktúru k úhrade. Úhradu môžete zrealizovať bankovým
prevodom, alebo v hotovosti v Slovenskej sporiteľni, nezabudnite uviesť variabilný
symbol (číslo faktúry). Splatnosť faktúry za október 2015 bola do 10.11.2015. FK ktoré
neuhradia faktúru budú riešene disciplinárnymi opatreniami.
FK ktoré k 19.11.2015 sú v ISSF evidovaní ako neplatič:
I.trieda: Udavské,
II. trieda: Brestov, Rovné, Lackovce, Lukačovce,
III. trieda: Hažín,Oľka, Ňagov Podskalka,
Mládež: Ľubiša,
Žiadame FK, aby si v ISSF nahrali znak futbalového klubu:
I.trieda Ubľa, Koškovce,
II. trieda: Nižná Sitnica, Hrabovec n/L
I.trieda dorast: Hažín n/C, Stakčín
Oznamuje, že cez podanie na zápas v ISSF už chodia notifikácie pri podaní podania na
komisiu z detailu zápasu na všetky delegované osoby, klubových a tímových ISSF
manažérov klubu a tímu, tak ako je to uvedené v SP.
Žiadame klubových manažérov, aby podania k jednotlivým stretnutiam (žiadosti
o zmenu termínov, námietky, odvolania ...) podávali na príslušné odborné komisie z
detailu príslušného zápasu.
Oznamuje, že transfery (prestupy a hosťovania) hráčov (amatérov) v ZIMNOM
registračnom období sa dajú realizovať od 1.januára do 15 marca 2016
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
Schvaľuje výsledky
Odvetných stretnutí semifinále Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné dosiahnuté na HP

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

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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