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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. 
 
 
 
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 
 

 

 

 

 

http://www.obfzhumenne.sk/
http://www.obfzhumenne.sk/
mailto:sekretariat@obfzhumenne.sk


  

 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 

 
 
  

1. ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť organizovať stretnutia v súvislosťami s opatreniami proti Koronavírusu  COVID 19, 
zabezpečiť opatrenia a dodržiavať pokyny v zmysle  aktuálneho vydaného opatrenia ÚVZ v súvislosti s usporadúvaním 
hromadných športových podujatí platných od 1.10.2020 ktoré je zverejnené na stránke ObFZ. 
 

2. ŠTK z dôvodu poklesu hráčov pod 7 v družstve TJ Vihorlat Zemplínske Hámre v stretnutí I. trieda dospelí 10. kolo 

 TJ Tvarona Ulič – TJ Vihorlat Zemplínske Hámre dňa 4.10.2020 kontumuje v prospech  TJ Tvarona Ulič v zmysle SP čl.11/3 s 

použitím  čl. 82 písmeno g. Výsledok 12 : 0 dosiahnutý na HP ostáva v platností. Dáva TJ Vihorlat Zemplínske Hámre do pozornosti DK. U 

– 1115  

 

3. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa v stretnutí I. trieda dospelí 12. kolo 

 TJ Jednota SD Krásny Brod - TJ Družstevník Koškovce dňa 17.10.2020 (SOBOTA) o 15,00 hod na ihrisku v Krásnom Brode 

(vzájomná dohoda). U – 1113  

 

4. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí I. trieda dospelí 11. kolo  

TJ Vihorlat Zemplínske Hámre - OŠK Kochanovce dňa 11.10.2020 o 11,30 hod na ihrisku v Zemplínskych Hámroch (vzájomná 

dohoda). U – 1114  

 

5. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí I. trieda dospelí 11. kolo  

TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom - TJ ŠM Ubľa dňa 11.10.2020 o 11,30 hod na ihrisku v Radvani nad Laborcom (vzájomná 

dohoda). U – 1117  

 

6. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a UHČ v stretnutí II. trieda dospelí 11. kolo  

OŠK Ohradzany - OŠK Rokytov pri Humennom dňa 10.10.2020 (SOBOTA) o 15,00 hod na ihrisku v Ohradzanoch (vzájomná 

dohoda). U – 1118  

 

 

 



  

 

 

 

7. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa  a UHČ v stretnutí I. trieda žiaci U15  8. kolo  

TJ Vihorlat Zemplínske Hámre - TJ Slovan Belá nad Cirochou dňa 8.10.2020 o 16,30  na ihrisku v Zemplínskych Hámroch 

(vzájomná dohoda). U – 1116  

 

8. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí I. trieda žiaci 9. kolo  

FK Kamenica nad Cirochou – TJ Vihorlat Zemplínske Hámre dňa 10.10.2020 o 14,00 hod na ihrisku v Kamenici nad Cirochou 

(vzájomná dohoda). U – 1119  

 

9. ŠTK ruší stretnutie I. trieda žiaci U15 9. Kolo TJ Ptava NV Ptičie – TJ Družstevník Dlhé nad Cirochou dňa 10.10.2020 vo verejnom 

záujme. U - 1120 

 

10. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí II. trieda žiaci sk “B“ 5. kolo  

OFK Hažín nad Cirochou – TJ Družstevník Modrá nad Cirochou dňa 17.10.2020 o 14,00 hod na ihrisku v Hažíne nad Cirochou 

(vzájomná dohoda). U – 1108 

 

 

11. 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.  

 

12. ŠTK ruší turnaj prípraviek 10, 11, 12. kolo dňa 10.10.2020  z dôvodu verejného záujmu. 

 
 
 
  

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

 

 

 

 



  

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 

DK trestá FK Rovné finančnou pokutou 110 EUR za nenastúpenie družstva v stretnutí II. Trieda dospelí 9. kolo TJ Družstevník Modrá nad Cirochou – FK 

Rovné RS bod 8. + 10 EUR 

 

DK trestá TJ Vihorlat Z.Hámre finančnou pokutou 50 EUR za nedohrané stretnutie pre pokles hráčov pod 7 v stretnutí TJ Tvarona Ulič – TJ Vihorlat 

Zemplínske Hámre RS bod 8. + 10 EUR 

 
 
 
 

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 
 
Vykonala pohovor s  L.CHRINOM  - stretnutie  TJ Družstevník Lieskovec - TJ Družstevník  Papín . 
 
Upozorňuje : 
Rozhodcov ,aby v prípade ak sa stretnutie  nedohrá z akejkoľvek príčiny  (pokles hráčov, predčasné opustenie HP) , aby  neukladali zápis ,        
ale iba priebežne uložili s príslušným popisom dôvodu nedohraného stretnutia .V prípade ,že klesne počet hráčov pre zranenie a to má za príčinu 
ukončenie stretnutia je potrebné uviesť aj mená a čísla zranených hráčov ako aj druh zranenia (povinný  je oznámiť  Vám to zdravotník ,alebo 
lekár dotknutého družstva). 
 
Ospravedlnenie : 
P.Barnišin 10.10. a 17.10., 
 
Zasadnutie KR : 
sa uskutoční 15.10.2020 v zasadačke ObFZ  o 15,30 hod. 
 



  

 

 

RÔZNE 

 
 
Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 

 

Úradná správa ObFZ Humenné zverejňovaná na stránke www.obfzhumenne.sk 

http://www.obfzhumenne.sk/

