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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ
ROČNÍK: 2014/2015 ČÍSLO: 22 ZO DŇA 26.02.2015
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
Email Oblastného futbalového zväzu Humenné: sekretariat@obfzhumenne.sk
Žiada TJ Družstevník Turcovce ihneď uhradiť mesačnú zbernú faktúru za január 2015, ktorá
bola splatná 10.02.2015. V prípade neuhradenia faktúry FK bude mať pozastavenú činnosť.
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, aby si v ISSF doplnili
znak (logo) futbalového klubu
Oznamuje, že Slovenský futbalový zväz schválil od 15.6.2015. Nový registračný a
prestupový poriadok SFZ nájdete na www.obfzhumenne.sk
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) 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 príjde
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, ktoré sa budú realizovať len elektronicky.
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KOMISIA ROZHODCOV
KR ObFZ Humenné oznamuje, že seminár rozhodcov ObFZ Humenné sa uskutoční
8.3.2015 (nedeľa) o 8:30 hod. v priestoroch futbalového štadióna v Humennom
Seminár delegátov zväzu sa uskutoční 15.3.2015 (nedeľa) o 8:30 hod. Účasť R a DZ je
povinná. Inf: 0905 225513. Pozývame aj nových záujemcov o vyškolenie za rozhodcu.
Oznamujeme R a DZ, že "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2014" bude odovzdané
na seminári R a DZ, v prípade, že ho potrebujete skôr môžete si ho vyzdvihnúť na
sekretariáte ObFZ v Humennom, alebo Vám ho po vyžiadaní zašleme poštou inf. 0907
915318

Rôzne
Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie
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