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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
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. 
 
Hráč ktorý žiada o transfer („prestup, hosťovanie“) musí mať vygenerovaný členský poplatok na sezónu 2019/2020. Členský poplatok 
na sezónu 2019/2020 môže vygenerovať materský klub v ISSF, alebo si ho môže vygenerovať hráč v ISSF v "hornej lište" Moje členské 
poplatky (hráč musí mať v ISSF vyplnené fakturačné údaje v časti „Môj účet“). 
Bez vygenerovaného členského poplatku na sezónu 2019/2020  a platnej registrácie v ISSF nie je umožnené hráčovi schváliť, alebo 
zamietnuť transfer v ISSF. 
 
LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE  
 
- Letné registračné obdobie bez obmedzenia "prestup hráča" od 26.06. do 15. 7. - v tomto období je moţné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez 
súhlasu materského klubu, nevyţaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré  
je povinný uhradiť nový klub podľa RaPP, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak, 
 
- Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 7. do 30. 9.2020 - v tomto období je moţné zmeniť klubovú príslušnosť hráča 
len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyţaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského 
klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je moţné ukončiť aj 
pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.  
Novelizovaný registračný a prestupoví poriadok nájdete na www.obfzhumenne.sk 



  

 

 
 
 
 
STAŇ SA ROZHODCOM FUTBALU 
Vyuţi 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 vyţitie 
- moţnosť aktívne pracovať v rozhodcovskom zbore 
- moţnosť bezplatného vyškolenia, vzdelávania a účasť na seminároch 
- moţnosť postupu do vyšších súťaţí 
- 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 
 

 

 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 
ŠTK  vytvára súťaţe ObFZ Humenné pre súťaţný ročník  2020/2021 nasledovne : 
 
1. Súťaţný ročník 2019/2020 je anulovaný, čo znamená, ţe sú zrušené výsledky odohratých stretnutí a priebeţné poradie po odohratých kolách. 
 
2. Prihlášky do súťaţí podávajú druţstvá od 01.06.2020 do 18.06.2020 podľa toho, ako boli zaradené jednotlivé družstvá pred začiatkom 
súťažného ročníka 2019 – 2020. 
 
3. V prihláške do súťaţe ako aj v systéme ISSF ŠTK ţiada o vykonanie aktualizácie údajov – kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov, 
mailových adries a adries klubov tak, aby tieto mohli byť aktualizované do Rozpisu súťaţí pre nový SR.  
 
4. Podaním prihlášky druţstvá potvrdzujú svoju účasť v súťaţnom ročníku 2020/2021. Ţrebovacie čísla druţstvám I. triedy budú pridelené tak, ako 
boli druţstvá zaraďované do SR 2019 – 2020. Samozrejme, ţe zmena ţrebovacieho čísla bude moţná na základe vzájomnej dohody klubov a 
predloţená podaním v systéme ISSF na komisiu ŠTK. 
 
 

http://www.obfzhumenne.sk/
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5. V zmysle RS v súťaţnom ročníku 2020 – 2021 pre FK sa stanovuje štartovné, ktoré bude v zbernej faktúre. Po odhlásení druţstva po uzavretí 
súťaţí komisiou ŠTK sa štartovné nevracia. 
Pre uhradenie štartovného bude vystavená zberná faktúra v mesiaci jún 2020, ktorú bude FK povinný uhradiť do doby splatnosti. Neuhradením 
štartovného v zbernej faktúre v dobe splatnosti nebude druţstvo dospelých zaradené do súťaţí ObFZ. Nový SR bude uzavretý vydaním 
priradených čísel na webovej stránke ObFZ do 5.7.2020. Po tomto termíne bude ešte moţná výmena priradených čísel opätovne na základe 
predloţenej vzájomnej dohody v systéme ISSF do 8.7.2020. 
 
6. V systéme ISSF pre SR 2020 – 2021 sú vytvorené jednotlivé názvy a stupne súťaţí, do ktorých prihlasujete svoje druţstvá. Predvolené názvy 
sú uvedené v jednotlivých vekových úrovniach súťaţí a jednotlivých súťaţiach. 
 
7. V prípade, ak sa niekto neprihlási do súťaţe podľa zaradenia zo súťažného ročníka 2019/2020 postupuje sa podľa nasledovných kritérií: 
v prípade, ţe niektoré z druţstiev nepodá prihlášku do svojej súťaţe, bude následné zaraďovanie druţstiev vykonávané na základe konečných 
tabuliek súťaţného ročníka 2018 – 2019 v zmysle SP, čl. 17. 

8. Predpoklad zahájenia nového súťaţného ročníka 2020/2021 je 02.08.2020, Pohár Nexis Fibers a.s. a ObFZ Humenné 26.07.2020. 

ŠTK nariaďuje odohratie odvety semifinále Pohára Nexis Fibers a.s. a ObFZ Humenné Ulič – V.Sitnica dňa 05.07.2020 o 17.00 hod. na 
ihrisku v Uliči. 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

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 

http://www.obfzhumenne.sk/

