OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ HUMENNÉ
OSLOBODITEĽOV 3, 066 01 HUMENNÉ, IČO: 31957757
Email:sekretariat@obfzhumenne.sk, www.obfzhumenne.sktel: 0905809 038

ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ
ROČNÍK: 2017/2018 ČÍSLO: 36 ZO DŇA 07.05.2018
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
Ţiadame Futbalové kluby I. triedy dospelí doručiť videozáznam zo stretnutí z 25 a 26 kola do stredy do 15:00 hod
Oznamujeme, ţe TMK VsFZ Košice organizuje dňa 17.6.2018 (nedeľa) na Sninských rybníkoch a v Snine seminár trénerov mládeţe.
Informácie o seminári sú zverejnené i na: http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/seminar-trenerov-mladeze-17-6-2018
Oznamujeme, že TMK VsFZ plánuje otvoriť ŠKOLENIE TRÉNEROV I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C v Humennom v mesiaci
september 2018.
TMK VsFZ oznamuje záujemcom o školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C, že ďalší záujemcovia môžu
posielať prihlášky na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk prihlášku zašlite aj na e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk. Prihlášku a informácie sú k
stiahnutiu na www.obfzhumenne.sk, info:0905 809 038
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

Postup, ak hráč zabudol prístupové heslo, alebo email do ISSF nájdete:
www.obfzhumenne.sk v časti dokumenty
Inf. Mgr.L.Mochnackýtel: 0905 809 038, E-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
ŠTK z dôvodu neoprávneného štartu hráča TJ ŠM Ubľa v stretnutí I. trieda dospelí 24. Kolo ŠK Slávia Lackovce - TJ ŠM Ubľa kontumuje
stretnutie 3:0 v prospech ŠK Slávia Lackovce v zmysle SP čl. 82 písmeno f. Odstupuje TJ ŠM Ubľa do pozorností DK. U - 234
ŠTK schvaľuje zmenu UHČ stretnutia I. trieda žiaci 26. kolo TJ Vihorlat Zemplínske Hámre – TJ Druţstevník Radvaň n/L na deň 9.6.2018 o
12,00 hod na ihrisku v Zemplínskych Hámroch (vzájomná dohoda). U - 231
ŠTK pozýva účastníkov Superpohára – Memoriál J.Škubu: predsedu TJ Slovan Belá n/C. , TJ Družstevník Lukačovce na zasadnutie ŠTK
dňa 14.6.2018 (štvrtok) o 16:30 hod
Vec: Rozhodnutie – oznámenie
1. Aktív ŠTK ObFZ na vyžrebovanie nového SR sa pred novým SR uskutoční v mesiaci júl termín bude oznámený v ÚS. Nováčikovi súťaži bude
prideľované len zostávajúce voľné číslo po družstve, ktoré príslušnú súťaž opustilo. Samozrejme, že zmena žrebovacieho čísla bude možná na
základe vzájomnej dohody klubov a predložená podaním v systéme ISSF na komisiu ŠTK.
2. Prihlášky do súťaží je klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať od 11.6.2018 do 22.6.2018 včítane vypadajúcich z VsFZ. Prihlasovanie
družstiev bude vykonávané len formou elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2018/2019 a
následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva
za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá aj v súťažiach mládeže sú povinné zaregistrovať aj štadión ktorý je v prihláške do
súťaže povinná položka.
3. V prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF ŠTK žiada o vykonanie aktualizácie údajov – kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov,
mailových adries a adries klubov tak, aby tieto mohli byť aktualizované do Rozpisu súťaží pre nový SR.
4. V zmysle RS v SR 2018/2019 pre FK sa stanovuje štartovné, ktoré je splatné po vystavení zbernej faktúry. Po odhlásení družstva po uzavretí
súťaží komisiou ŠTK sa štartovné nevracia. Pre uhradenie štartovného bude vystavená zberná faktúra v mesiaci jún 2018, ktorú bude FK povinný
uhradiť do doby splatnosti. Neuhradením štartovného v zbernej faktúre v dobe splatnosti nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží ObFZ.
5. V systéme ISSF pre SR 2018/2019 sú vytvorené jednotlivé názvy a stupne súťaží, do ktorých prihlasujete svoje družstvá. Predvolené názvy sú
uvedené v jednotlivých vekových úrovniach súťaží a jednotlivých súťažiach.

Upozorňujeme všetky delegované osoby, aby v zmysle platných noriem, pustili do zápisov hráčov, ktorí majú "žiadosti o vydanie nového RP” overiteľné v ISSF a schválené matrikárom.
Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne za 5 alebo 9 podľa ŢK podľa čl.37/5a,5b
č.u:0120 - Radko Tokár (1248092), OŠK Ohradzany + 10,- eur, od 2.6 2018
Zastavenie činnosti za ČK na stretnutia –
č.u:0123 - Tomáš Sima (1223133), TJ Družstevník Habura + 10,- eur, podľa čl. 49/1/a DP - zastavenie činnosti na 3 stretnutia nepodmienečne od
4.6.2018.
č.u:0122 - Rastislav Rybár (1194145), TJ Družstevník Papín + 10,- eur, podľa čl. 49/1a DP zastavenie činnosti na 3 stretnutia nepodmienečne od
4.6.2018
Ostatné –
č.u:0124 - DK ObFZ Humenné na základe podnetu ŠTK ObFZ Humenné ukladá podľa čl 53/3/b DP trénerovi klubu TJ ŠM Ubľa + 10,- eur Jaroslavovi Koribaničovi (1334110) pokutu vo výške 50,- eur a zároveň mu v zmysle DP pozastavuje činnosť výkonu trénera vo všetkých
vekových kategóriách a súťažiach riadených ObFZ Humenné do 31.12.2018
č.u:0125 - Jozef Fejsak (1047128), TJ ŠM Ubľa + 10,- eur - podľa čl. 53/3/b DP DK ObFZ Humenné pozastavuje výkon funkcie kapitána družstva
od 4.6.2018 do 13.8.2018 nepodmienečne.
č.u:0126 - Miroslav Rigan (1019850), TJ ŠM Ubľa + 10,- eur - podľa čl. 53/3/b DP DK ObFZ Humenné pozastavuje výkon funkcie vedúceho
družstva od 4.6.2018 do 13.8.2018 nepodmienečne.
č.u:0121 - Ján Tkáč (1009755), OŠK Ohradzany + 10,- eur, podľa čl. 16/1 DP - zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutí do konca súťažného
ročníka 2017/2018

DK upozorňuje všetky kluby I. triedy na povinnosť nahlásiť stručný komentár o stretnutí do týždenníka Podvihorlatské noviny pod hrozbou
disciplinárneho postihu.
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).

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenie : RYŠÁK 10.6.,

ZMENY V OBSADENÍ – MLÁDEŢNÍCKE SÚŤAŢE
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Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie
Úradná správa ObFZ Humenné uverejnená v týždenníku Podvihorlatské noviny má informatívny charakter a nemusí obsahovaťvšetky
informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Humenné,
zverejňovaná na stránke www.obfzhumenne.sk

