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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: 2015/2016 ČÍSLO: 34 ZO DŇA 23.06.2016
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
ObFZ Humenné v spolupráci s facebookovou stránkou Vendo.sport v jarnej časti súťaţného
ročníka 2015/2016 ocení "NAJKRAJŠÍ" GÓL MESIACA zo súťaţí I., II. a III. triedy dospelých
ObFZ Humenné
„Najkrajšie" góly sú zverejnené na facebookovej stránke Vendo.sport s moţnosťou
elektronického hlasovania. Strelec s najväčším počtom bodov bude ocenený trofejou od
ObFZ Humenné

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
Schvaľuje výsledky :
Superpohára – Memoriál J.Škubu dosiahnutý na HP
Oznamuje, že aktív s FK s vyžrebovaním nového súťažného ročníka 2016/2017 sa
uskutoční dňa 7.7.2016 (štvrtok) o 16:00 hod v zasadačke Mestského úradu
v Humennom
Podmienky štartu v jednotlivých súťažiach pre súťažný ročník 2016/2017:
I.trieda dospelí (6 liga):
Povinné jedno mládeţnícke druţstvo I.trieda dorast U 19, I.trieda ţiaci U 15, I.trieda mladší
ţiaci U 13 v dlhodobej súťaţí,
V prípade prihlásenia len jedného druţstvá II.trieda U 19, alebo II.trieda ţiaci U 15
v („malom futbale“ ţiaci, dorast) poplatok 200, €
Vybavenosť futbalového štadióna v zmysle RS
II.trieda dospelí (7 liga):
Povinné druţstvo v ktorejkoľvek mládeţníckej kategórii dorast, ţiaci,
V prípade neprihlásenia mládeţníckeho druţstva poplatok 180,00 €
Vybavenosť futbalového štadióna v zmysle RS
Muţstvo ktoré nebude spĺňať podmienky štartu v príslušnej kategórii, bude preradené do
niţšej súťaţe.
III.trieda dospelí (8 liga):
V III. triede nie je povinnosť mať mládeţnícke druţstvá.
Vybavenosť futbalového štadióna v zmysle RS.
ŠTK upozorňuje upozorňujeme futbalové kluby, ţe v zmysle RS od nového ročníka je
povinnosť mať minimálne 3 sprchy s teplou vodou vo všetkých súťaţiach ObFZ Humenné.
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Druţstvá dospelých hrajúce v súťaţiach ObFZ sú povinné uhradiť štartovné v nasledovnej
výške: I. trieda 180,- €, II. trieda 150,- €, III. trieda 120,- €
Štartovné bude klubom zarátané do mesačnej zbernej faktúry. Kaţdý FK hrá majstrovskú
súťaţ na vlastné náklady.

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

KOMISIA MLÁDEŽE
Schvaľuje výsledky
finálového turnaja víťazov skupín II. triedy dorast zo dňa 18.6.2016 v Uliči
KM kontumuje stretnutie:
I.trieda dorast
26 kolo – stretnutie Haţín n/C - Pakostov 3:0 kont SP čl.82/f (do pozornosti DK)

Proti rozhodnutiam komisie mládeţe je moţné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Zastavenie športovej činnosti nepodmienečne za ČK na: 1 stretnutie:
Tomáš Kireš 1112794 + 10€ (Ulič) DP čl. 37/3

DK ObFZ Humenné oznamuje klubom, ţe hráč, ktorý bol v poslednom kole s.r. 2015/16
napomínaný/á 5., 9.,12. alebo 15. ŢK, môţe podľa čl. 37/6 DP, do 14 dní od oznámenia DO
za tieto napomínania v ÚS, písomne poţiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu
športovej činnosti v s.r. 2016/17. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO –
pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môţe v 1. kole nového s.r. nastúpiť.
Ţiadosť je potrebné označiť s názvom "ŢIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA
POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI" a doručiť v stanovenej lehote.
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).
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RÔZNE
Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie
Úradná správa ObFZ Humenné uverejnená v týţdenníku 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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