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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ 

ROČNÍK: 2019/2020  ČÍSLO: 22  ZO DŇA  28.11.2019 

 
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 

 
Oznamujeme, že úradné správy, obsadenie  rozhodcov, delegátov a aktuálne oznamy ObFZ Humenné budú uverejňované na stránke: 
https://obfz-humenne.futbalnet.sk/ 
 
 
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 dospelí cca 40 € za stretnutie) 
Informácie: www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
 
Oznamujeme, že  po skončení platnosti RP pri žiadosti o nový elektronický registračný preukaz (ERP) v ISSF musí byť nahratá 
aktuálnejšia(novšia) fotografia ako bola ta predošlá. V prípade, že pri žiadosti o nový ERP bude použitá stará fotografia žiadosť bude 
zamietnutá. 
Elektronické registračné preukazy majú platnosť 2 roky. 
 
 

Oznamujeme, že prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča. Žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá 
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 
ŠTK schvaľuje  z dôvodu nespôsobilosti HP zmenu hracieho dňa stretnutia odvety semifinále Pohára Nexis Fibers ObFZ  
TJ Tvarona Ulič - TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica dňa 22.3.2020 (nedeľa) o 15,00 hod na ihrisku v Uliči (vzájomná dohoda). U – 138  
 
 

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

 

 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

 
Zastavenie športovej činnosti za ČK od 25.11.2019 nepodmienečne na dva týždne:  
HE-DK-2019/2020-0079 Michal Cibuľa 1310384 Dlhé n./C. + 10€ DP čl. 49/1b/2b 
 
 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Humenné  (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP)                                     
sa podáva  na Disciplinárnu komisiu  ObFZ Humenné v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia                                             

Disciplinárnej komisie ObFZ Humenné (čl. 84 ods. 1 DP). 

 

KOMISIA ROZHODCOV 

Bez rozhodnutí. 
 

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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