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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: 19 ZO DŇA 17.11.2016

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ

V zmysle zákona o športe a platnej legislatívy SFZ ţiadame Futbalové kluby cez ISSF
– členské poplatky, bezodkladne vygenerovať poplatok za klub (20€) na sezónu
2016/17.
Komplexné informácie o členských poplatkoch nájdete na
http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky

Ţiadame FK- uhradiť mesačnú zbernú faktúru za október 2016 ( termín splatnosti bol
14.11.2016) neuhradené k 16.11.2016 FK Rovné, Brestov, Lieskovec, Stakčín

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
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
Schvaľuje výsledok dohrávaného stretnutia :
12. kola II. triedy medzi TJ Iskra Ňagov – TJ Tatran Kolonica
ŠTK z dôvodu nespôsobilosti HP zrušila stretnutia semifinále pohára Nexis Fibers a ObFZ.
Stretnutia sa odohrajú v jarnej časti ročníka 2016/2017.
ŠTK ţiada TJ Iskra Ňagov o vyjadrenie k nedostatkom (šatňa hostí) v stretnutí 12 .kola II.
triedy medzi TJ Iskra Ňagov – TJ Tatran Kolonica do 22.11.2016 cez ISSF systém.
Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Zastavenie výkonu funkcie VM nepodmienečne od začiatku jarnej časti s.r. 2016/2017:
U: 0109 Jozef Sklenčár nar. 26.09.1960 + 10 € (Ľubiša) DP čl. 53/3b - 1 mesiac + 10 €

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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