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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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V súvislosti s prijatou novelou Súťažného poriadku SFZ prijatou dňa 31. júla 2020 predkladáme  vysvetlenie k čl. 28 Súť. poriadku SFZ. 
 

 Článok 28 a jeho odsek 8 a odsek 10 hovorí o podmienkach striedavého štartu hráčov vo vekových kategóriách žiakov a 
dorastu. Povoľuje sa striedavý štart aj pre hráčov zo súťaží riadených SFZ (toto bol hlavný zámer novely tohto ustanovenia). Klub 
môže uzavrieť v jednom súťažnom ročníku maximálne päť takýchto dohôd pre jedno svoje družstvo. Hráč, ktorý má striedavý štart, 
je oprávnený štartovať v druhom klube len vo svojej vekovej kategórii, do ktorej patrí (ak hráč patrí do žiackej kategórie, počas striedavého 
štartu v druhom klube môže hrať len za žiakov – pozn.). Zároveň hráč klubu vo vyššej súťaži nesmie štartovať za klub v nižšej súťaži, ak za 
klub vyššej súťaže odohral v jednotlivej časti súťaže (jeseň, jar) viac ako polovicu stretnutí. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený 
hrať na základe dohody o striedavom štarte hráča. Cieľom tejto myšlienky bolo vytvoriť možnosť aj pre hráčov pôsobiacich v súťažiach 
riadených SFZ (I. a II. dorastenecká liga a I. liga žiakov – pozn.), ktorí pravidelne nehrávajú a nie sú vyťažovaní vo svojich tímoch, aby sa 
mali možnosť uplatniť v druhom klube, kde by mohli dostať väčší herný priestor. 

 
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 
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 

 
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ  I. trieda dospelí 4. kolo 

 TJ Tvarona Ulič – TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica  dňa 23.8.2020 o 13,30 hod na ihrisku v Uliči (vzájomná dohoda). U – 1035 

 
2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí I. trieda dospelí 5. kolo 

TJ Jednota SD Krásny Brod – OFK Hažín nad Cirochou dňa 30.8.2020 o 13,30 hod na ihrisku v Krásnom Brode (vzájomná dohoda).   

U – 1036 

 

3.  ŠTK schvaľuje striedavý štart Tomáš Trecák (1362282) TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica  pre mládežnícke družstvo F. O. Ajax Pakostov. 

 

4. ŠTK schvaľuje striedavý štart Tomáš Halibožek (1362281) TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica  pre mládežnícke družstvo F. O. Ajax Pakostov. 

 

5. ŠTK upozorňuje kluby, že podania žiadosti cez ISSF o zmenu termínu, hracej plochy, UHČ bude riešiť iba do 15,00 hod do najbližšieho 

zasadnutia (štvrtok). Po tomto termíne budú žiadosti neakceptovateľné 

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

 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 
DK ObFZ  zastavuje športovú činnosť na 1 súťažné stretnutie od 17.8.2020 za ČK: 
 
Matúš Holod (1354941) V.Sitnica+ 10€ DP čl. 46/1b,2 
 
Martin Hudák (1133861) Lieskovec + 10€ DP čl. 46/1b,2 
 
DK ObFZ predvoláva na svoje zasadnutie zo stretnutia II. trieda ObFZ HE TJ Javorník Uličské Krivé- OŠK Ohradzany dňa 27.08.2020  (štvrtok)  
o 17:00 hod  R Švec, KD Peter Voloch, VH Cyril Klič, KH Dávid Klič. 
 



  

 

 
 
DK ObFZ dáva do pozornosti KR ObFZ R Pidanič M., Jancusko. 

 

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 

 
 
Upozorňuje : 
Rozhodcov   o včasné uzatváranie Zápisov a Delegátov o odosielanie Správ u delegátov v zmysle nariadení  KR ObFZ 
 
Zasadnutie KR : 
sa uskutoční 27.8.2018 v zasadačke ObFZ  o 16,00 hod. 
 
 
 
 

 

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/

