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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. 
 
LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE  
 
 
- Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča“ od 18. 7. do 30. 9.2020 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť 
hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje 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 možné 
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 
 
Upozorňujeme, že pred zadaním prestupu s obmedzením "hosťovanie hráča“  hráč musí mať vygenerovaný členský poplatok na sezónu 
2020/2021 
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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 
 

 

 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 
1. ŠTK nariaďuje odohratie finále Pohára Nexis Fibers a.s. a ObFZ Humenné TJ Tvarona Ulič – TJ Družstevník Dlhé n/C  dňa 24.07.2020 
o 17,00 hod. na ihrisku HFC Humenné. U – 1146 
 
2. ŠTK nariaďuje odohratie 1. kola  Pohára Nexis Fibers a.s. a ObFZ Humenné dňa 26.7.2020 o 17,30 hod. : 
TJ Javorník Ul. Krivé – TJ Vihorlat Z. Hámre 
OŠK Hažín n/C – OŠK Ohradzany 
TJ Iskra  Ňagov – OŠK Kochanovce 
TJ Tatran  Kolonica –  TJ Družstevník Papín 
FK  Rovné –TJ Družstevník  Lukačovce 
TJ Družstevník  Turcovce – TJ Družstevník  Lieskovec 
ŠK Klenová – TJ Lesy Zubné 
OŠK Rokytov – TJ Slovan Lobe N. Sitnica.  
 
  
2. kolo sa odohrá   1.9.2020 o 16,30 hod 
3. kolo sa odohrá 15.9.2020 o 16,30 hod  
V prípade priaznivého počasia sa semifinále odohrá  8.11. odvety 15.11.2020. U – 1145 
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3. ŠTK súhlasí so výmennou stretnutia I. Trieda dospelí 3. kolo TJ Družstevník Papín – TJ Družstevník Nižné Ladičkovce dňa 16.8.2020  
o 17,00 hod na ihrisku v Papíne, odveta v jarnej časti 16. kolo dňa 4.4.2021 o 16,30 hod sa odohrá na ihrisku v Nižných Ladičkovciach. U – 1144 
 
4. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí II. Trieda dospelí 1. kolo TJ Lesy Zubné – TJ Družstevník Lukačovce dňa 2.8.2020 o 11,00 hod  
na ihrisku v Zubnom. U –  1143 
 
5. ŠTK súhlasí so zmenu hracieho dňa v stretnutí  II. trieda dospelí  1. kolo OŠK Ohradzany  – TJ Družstevník Modra n/C dňa 25.10.2020  
o 14,00 hod na ihrisku v Ohradzanoch. U – 1149 
 
6. ŠTK súhlasí so výmennou stretnutia II. Trieda dospelí 3. kolo TJ Iskra Ňagov – FK Rovné dňa 16.8.2020 o 16,00 hod na ihrisku v Ňagove, 
odveta v jarnej časti 14. kolo dňa 11.4.2021 o 17,000 hod sa odohrá na ihrisku v Rovnom. U – 1147  
 
7. ŠTK upozorňuje kluby, že podania žiadosti cez ISSF o zmenu hracej plochy, UHČ bude riešiť iba do 15, 00 hod do najbližšieho zasadnutia.  
Po tomto termíne budú žiadosti neakceptovateľné.  
 
 

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

 

KOMISIA ROZHODCOV 

 
 
Žiada : 
-   Aby ospravedlnenia zasielali najneskôr 14 dní pred konaním stretnutia cez systém ISSF, alebo  e-mail predsedu KR ObFZ 
(stefanstyrancak@gmail.com ) 
 
-   o dôsledné sledovanie  US najmä ŠTK čo sa týka zmien  termínov stretnutí . 
-   Rozhodcov, aby Zápisy o stretnutí uzatvárali bezprostredne po stretnutí v prípade technických 
    problémov najneskôr do troch (3) hodín po ukončení stretnutia. 
-   Delegátov, aby Správy delegáta a pozorovateľa rozhodcov uzatvárali najneskôr do utorka 15,00 hod. V prípade nedostatkov (nedohranie 
stretnutia, vylúčenia poprípade iných závažných nedostatkov ) do pondelka 14,00 hod. 
 
Zasadnutie KR : sa uskutoční v zasadačke ObFZ 23.7.2020 (štvrtok) o 16,00 hod. 
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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 

http://www.obfzhumenne.sk/

