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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: 2016/2017 ČÍSLO: 18 ZO DŇA 10.11.2016
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
Upozorňujeme FK, ţe termín splatnosti zbernej faktúry za október 2016 je 14.11.2016
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
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 stretnutia a nie cez elektronickú podateľňu
(typ všeobecného podania na komisiu ŠTK, KM ).
ObFZ Humenné v spolupráci s facebookovou stránkou Vendo.sport v súťažnom ročníku
2016/2017 ocení "NAJKRAJŠÍ" GÓL MESIACA zo súťaží I., II. a III. triedy dospelých ObFZ
Humenné
K vyhodnoteniu tejto súťaže prosíme Futbalové kluby o doručenie videozáznamu zo
stretnutia (alebo časti videozáznamu) s nasnímaným "pekným" gólom vždy do 4 dní od
odohraného stretnutia
Z videozáznamov budú použité nasnímané góly do súťaže o "najkrajší" gól mesiaca, ktoré
budú zverejnené na: facebook stránka Vendo Sport
Videozáznam zo stretnutia na DVD nosičoch doručte na ObFZ Humenné, alebo časti
videozáznamu (s nasnímaným "pekným" gólom) v elektronickej forme zašlite mailom:
vasia001@azet.sk a sekretariat@obfzhumenne.sk
K záznamu je potrebné uviesť :kolo, dátum, účastníkov stretnutia, meno a priezvisko strelca
gólu, klubovú príslušnosť strelca, minútu v ktorej bol "strelený" gól.
„Najkrajšie" góly bude zverejnené facebookovej stránke Vendo.sport s možnosťou
elektronického hlasovania. Strelec s najväčším počtom bodov bude ocenený trofejou od
ObFZ Humenné
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
Schvaľuje výsledky :
14. kola I. triedy dosiahnuté na HP
14. kola II. triedy dosiahnuté na HP
ŠTK schválila nasledovné zmeny termínov, miesto stretnutia a UHČ:
- I. trieda muži 14. kolo TJ ŠM Ubľa - TJ Družstevník Ladičkovce sa odohrá 25.03.2017
o 15.00 hod. bez poplatku (nariadenie ŠTK).
ŠTK berie na vedomie vyjadrenie TJ Družstevník Lukačovce k nedostatkom v stretnutí 13.
kola I. triedy dospelých medzi TJ Družstevník Lukačovce – OŠK Udavské.
ŠTK upozorňuje kluby za včasne uzatváranie nominácii pred stretnutím pod hrozbou DP.

Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

KOMISIA MLÁDEŽE
Schvaľuje výsledok :
dohrávky 11.kola I. triedy žiaci Radvaň - Kamenica dosiahnutý na HP

Kontumuje:
stretnutie I. trieda žiaci TJ Vihorlat Z.Hámre – TJ Ľubiša 3:0 kont 82/f (do pozornosti DK)
Námietku TJ Družstevník Oľka voči štartu hráčov v stretnutí I. trieda dorast TJ Ptava NV
Ptičie – TJ Družstevník Oľka považuje za neoopodstatnenú

Proti rozhodnutiam komisie mládeže je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
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KOMISIA ROZHODCOV
ZMENY NA 12-13.11.2016
Obsadenie rozhodcov Pohár NEXIS – FIBERS a ObFZ
I. kolo 13.10.2016 o 13,30 hod.
stretnutie
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DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Zastavenie športovej činnosti od 7.11.2016 nepodmienečne na 1 str. za 5 ŢK :
U0104: Švigár Dominik 1199076 +10 € (Vyšná S.) čl.37/5a
U0105: Suchanič Adam 1311233 +10 € (Zubné) čl.37/5a
U0106: Jakub Kuruc 1259572 +10 € (Ňagov) čl.37/5a
Zastavenie športovej činnosti od 7.11.2016 nepodmienečne na 3 str. po ČK:
U0107: Matúš Panik 1334133 + 10€ (Krásny Brod) čl.49/1b
Zastavenie športovej činnosti od 7.11.2016 nepodmienečne na 1 str. po 2 ŢK :
U0108: Patrik Sopko 1071353 +10 € (Belá n/C) čl. 37/3

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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