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Žiadame FK, aby si v systéme ISSF vytlačili mesačnú zbernú faktúru k úhrade za
mesiac marec 2015. Úhradu môžete zrealizovať bankovým prevodom, alebo v hotovosti v
Slovenskej sporiteľni, nezabudnite uviesť variabilný symbol (číslo faktúry). V prípade
neuhradenia faktúry v splatnosti bude mať FK zastavenú činnosť do uhradenia. (finančné
prostriedky musia byť v termíne splatnosti na účte SFZ) – odporúčame uhradiť faktúru
min. 3 PRACOVNÉ dni pred termínom splatnosti
Žiadame futbalové kluby: I. tr.: Koškovce, Ubľa, Zubné, II. tr.: Lackovce, Rovné, Romo Snina,
Hrabovec, Kolonica, N.Sitnica, V.Hrušov, III.tr.: Habura, Zbudské Dlhé, I.tr. dorast:
Baškovce, Hažín n/C, II.tr.žiaci Oľka traby si v ISSF doplnili znak (logo) futbalového klubu
Oznamujeme, že SFZ sprevádzkoval novú informačnú webovú stránku
www.novy.futbalnet.sk pre futbalovú verejnosť a funkcionárov. Viac informácií o činnosti,
súťažiach, výsledkoch, strelcoch gólov, štatistiky udelených žltých kariet, informácie o
jednotlivých futbalových kluboch, hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov nájdete na
www.obfz-humenne.novy.futbalnet.sk/
Oznamujeme, že na základe rozhodnutia SFZ, členovia SFZ (hráči, funkcionári FK, ObFZ,
rozhodcovia, delegáti, tréneri) registrovaní v ISSF, ktorí nebudú mať vystavený preukaz SFZ
(plastová karta „RP“), budú v ISSF vedení ako "neaktívny".
Žiadame funkcionárov FK a klubových manažérov, aby žiadosti na odborné komisie podávali
len cez ISSF. Podania musia byť adresované príslušnej odbornej komisií- Žiadosti podané
inou formou nebudú akceptované.
Z dôvodu prechodu na elektronické podávanie a schvaľovanie transferov (prestupov) od
1.7.2015 VV ObFZ v Humennom odporúča FK iniciovať u vlastných hráčov, aktivovanie
osobného „konta“ hráča. Utvorenie osobné konta hráča v ISSF, je možné aj doručením na
ObFZ vyplneného tlačiva: Registračný formulár člena SFZ – Registrácia individuálneho člena
a aktivácia osobného konta v ISS.
Tlačivo si môžete stiahnuť v ISSF (dokumenty), alebo na www.obfzhumenne.sk .
V tlačive na 2 strane - Názov autority: vypisujete názov FK,TJ.... Podpis hráča, alebo
zákonného zástupcu (rodič u hráčov do 18 rokov) musí byť úradne overený.
Každý hráč (alebo zákonný zástupca) musí mať svoj vlastný email na ktorý mu príde
potvrdzujúca správa s heslom, ktoré si hráč musí zmeniť. Inf.:0907915318
Zriadenie kont u všetkých hráčov, funkcionárom klubov v ďalšom období zjednoduší, zlacní a
urýchli realizáciu transferov hráčov medzi FK, 1ktoré sa budú realizovať len elektronicky.

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
ŠTK ruší stretnutie 16.kola Borov-Dlhé z dôvodu nespôsobilej HP, žiada FK zaslať
dohodu o odohratí stretnutia v náhradnom termíne do 07.04.2015 cez ISSF.
Doplnené 3.4.2013 o 13:00 hod
Schvaľuje výsledky 15. kola I. triedy dosiahnuté na HP, mimo stretnutia Ulič- Modrá
Schvaľuje výsledky 15. kola II. triedy dosiahnuté na HP
ŠTK kontumuje stretnutie 15. kola I. triedy medzi TJ Tvarona Ulič –TJ Družstevník Modra n/
Cirochou 3:0 kont. SP 100/b. Do pozornosti DK.
ŠTK ruší stretnutie 16.kola medzi TJ Družstevník Modra n/C – TJ Jednota Kr. Brod
U.č. 0070 ŠTK súhlasí zo zmenou HČ 16.kola medzi ROMA SNINA-TJ Slovan Lobe N.
Sitnica o 14.00h
ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 9.4.2015 o 17.00hod štatutárov klubu TJ Družstevník
Modra n/C.
ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 16.4.2015 o 17.00hod zástupcov klubov TJ Slovan
Belá a TJ Borov (organizačné zasadnutie k finále pohára ObFZ).
Upozorňuje kluby II.triedy, že FK Roma Snina odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej
časti súťaže v sobotu v UHČ.
ŠTK vyzýva všetky FK v I.,II. a III. triede, aby nominácie družstiev boli uzatvorené najneskôr
30 minút pred začiatkom stretnutia.
ŠTK dôrazne žiada futbalové kluby o zvýšenú starostlivosť o hracie plochy vzhľadom na
vývoj počasia a tým aj zabezpečenie priebehu začiatku jarnej časti SR.
ŠTK upozorňuje FK súťaží ObFZ na povinnosť mať počas majstrovských stretnutí
zabezpečenú zdravotnú službu v zmysle Zákona č.1/2014.

Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je možné sa odvolať do 15 dní.
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DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Zastavenie činnosti:
U.č. 0137 Dominik Dysko 1208549 (Košarovce) - 1 stretnutie nepodmienečne DP čl.37/5a +
10,- € prerokovanie
U.č. 0138 Černega Alexander 1152111 (Borov) - 1 stretnutie nepodmienečne DP čl.37/5a +
10,- € prerokovanie
U.č. 0139 Balint Martin 1245743 (Zubné) - 1 stretnutie nepodmienečne DP čl.37/2 + 10,- €
prerokovanie
U.č. 0140 Vasiľ Jaroslav 1218005 (Lukačovce) - 1 stretnutie nepodmienečne DP čl.37/2 +
10,- € prerokovanie
U.č. 0141 Vrabeľ Ján 1155945 ( Kr. Brod) -1 stretnutie nepodmienečne DP čl.37/5a+ 10,- €
prerokovanie
Zmena trestu:
U. č. 0136 Eduard Hodor 1118114 (Ladičkovce) žiadosti vyhovuje - zmena trestu na
podmienečný od 02.04.2015 do konca súťažného ročníka 2014/2015 + 10,- € prerokovanie
Finančná pokuta:
U.č. 0142 TJ Družstevník Modrá nad Cirochou - DK trestá finančnou pokutou 190,- € za
nenastúpenie na stretnutie Ulič- Modrá nad Cirochou dňa 29.03.2015 + 10,- € prerokovanie

Proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie je možné sa odvolať do 7 dní.

KOMISIA MLÁDEŽE
Schvaľuje žiadosť FO Ajax Pakostov o odohratie stretnutia I. triedy dorast 7. kola medzi
TJ Družstevník Baškovce a FO Ajax Pakostov dňa 4.4.2015 (sobota) o 10:00 hod.
(vzájomná dohoda)
Schvaľuje žiadosť FO Ajax Pakostov o odohratie stretnutia I. triedy dorast 6. kola medzi
FO Ajax Pakostov – FO Agrifop Stakčin dňa 11.4.2015 (sobota) o 14:00 hod. (vzájomná
dohoda)

Proti rozhodnutiam komisie mládeže je možné sa odvolať do 15 dní.
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KOMISIA ROZHODCOV
Oznamuje :
Náhradný seminár DZ sa uskutoční dňa 15.4.2015 o 16,30 v budove ObFZ .Na seminári sa
zúčastnia delegáti, ktorí neabsolvovali seminár v riadnom termíne.
Od 20.kola budú delegáti skúšobne vyplňovať Správy DZ v systéme ISSF.
Pôvodné Správy DZ od 18.kola zasielať v jednom exemplári +fair play tlačivo
Zmeny a doplnenie delegácie na deň 5.4.2015 :
Doplnené 3.4.2013 o 13:30 hod
LACKOVCE - HRABOVEC
R METIĽ za JUŠČÍKA
JASENOV - PTIČIE
AR2 JUŠČÍK za PAULIŠINA
ROVNÉ – PAPÍN
JASENOV -PTIČIE
KOŠAROVCE – ULIČ
LIESKOVEC – BRESTOV
KOLONICA – V.HRUŠOV

AR2 Firkaľ
R Vojtko , AR1Ruščanský, AR2 Paulišin, DZ Kalanin
AR1 Guľko
AR1 Vohár ,DZ Polovka za Smoľaka
AR1 Kuriščák

ZMENY A DOPLNENIE DELEGÁCIE NA 4.4.2015
I. trieda dorast 7. kolo
TJ Družstevník Baškovce - FO Ajax Pakostov R Metiľ (v Baškovciach o 10:00)
I.trieda žiaci 11.kolo
TJ Jasenov – TJ Slovan Belá n/C R Juščík za Mihaliča (v Jasenove o 12.00)

Ruší delegáciu :
MODRÁ – K.BROD – stretnutie sa nehrá
Zmena UHČ :
Stretnutie SNINA – N.SITNICA sa hrá 4.4.2015 (sobota) o 14,00 hod
Žiada :
Z.HAMRE o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Z.HAMRE – SNINA do 7.4.2015 15,00
hod.
Pozýva :
na svoje zasadnutie : 8.4.2015 o 17,00 hod DZ- Barnišin , Bolinger , Bober
Zasadnutie KR sa uskutoční 8.4.2014 (streda) o 16,00 hod.
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RÔZNE
Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie
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