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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ
ROČNÍK: 2020/2021 ČÍSLO: 22 ZO DŇA 02.07.2021
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE
- Letné registračné obdobie bez obmedzenia "prestup hráča" od 26.06. do 15. 7. - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť
hráča bez súhlasu materského klubu, nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je
povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak,
- Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 7. do 30. 9.2021 - 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.
Novela Registračného a prestupovéhoporiadok SFZ k stiahnutiu:
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-humenne/spravy/registracny-a-prestupovy-poriadok-platny-od-08062021/
Oznamujeme, ţe po skončení platnosti RP pri ţiadosti o nový elektronický registračný preukaz (ERP) v ISSF musí byť nahratá aktuálnejšia
(novšia) fotografia ako bola ta predošlá. V prípade, ţe pri ţiadosti o nový ERP bude pouţitá stará fotografia ţiadosť bude zamietnutá.
Elektronické registračné preukazy majú platnosť 2 roky.

VŠETKY OSOBY V REALIZAČNÝCH TÍMOCH V ISSF BOLI VYMAZANÉ A BUDE ICH TREBA NOVÝM SPÔSOBOM DOPLNIŤ OPAKOVANE,
AJ S ICH SÚHLASOM.
Nomináciou osôb z realizačných tímov na Zápis o stretnutí, kompletný návod na pouţitie nájdete tu:
https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu
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
1. ŠTK z dôvodu nenastúpenie druţstva TJ Tatran Kolonica na stretnutie dohrávka 8. kola II. trieda dospelí 27.6.2021 TJ Druţstevník Lukačovce
- TJ Tatran Kolonica kontumuje stretnutie 3:0 v prospech TJ Družstevník Lukačovce v zmysle SP čl. 82. odst.1 písmeno b.
Druţstvo TJ Tatran Kolonica dáva do pozorností DK. U - 1135
2. ŠTK nariaďuje odohratie finále Pohára Nexis Fibers a.s. a ObFZ Humenné TJ Jednota Krásny Brod – TJ Družstevník Lukačovce dňa

03.07.2021 (sobota) o 17.30 hod. na ihrisku FK v Humennom. U - 1134
3. ŠTK oznamuje termín začiatku nového súťažného ročníka 2021/2022 ObFZ I.trieda dospelí 1.8.2021, II. trieda dospelí 1.8.2021

a 1. kolo Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné 25.7.2021.

4. Nový súťažný ročník 2021/2022 pridelenie čísiel pre jednotlivé družstva v ISSF:
I. trieda dospelí: 1. Ulič, 2. Modrá n/C, 3. N. Sitnica, 4. Kr. Brod, 5. N. Ladičkovce, 6. V. Sitnica, 7. Zubné, 8. Papín, 9. Koškovce,
10. Radvaň, 11. Lieskovec, 12. Kochanovce, 13. Ubľa, 14. Haţín n/C.
II. trieda dospelí: 1. Klenová, 2. Kolonica, 3. Ňagov, 4. Ohradzany, 5. Z. Hámre, 6. Oľka, 7. Rokytov, 8. Udavské, 9. Lukačovce,
10. Rovné.
Výmena priradených čísel alebo výmena stretnutí je moţná opätovne na základe predloţenej vzájomnej dohody v systéme ISSF
do 8.7.2021 do 14,00hod.

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

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

DK berie na vedomie podnet TJ Družstevník Lukačovce a na základe ďalšieho šetrenia reviduje DS uloţenú hráčovi Jaroslavovi Vasiľovi
12180005 v uznesení č. HE-DK-2020/2021-0057 a uvoľňuje menovanému športovú činnosť od 01.07.2021.
DK ruší menovanému na základe šetrenia OT ŢK uloţený v stretnutí TJ Druţstevník Lukačovce - TJ Lesy Zubné zo dňa 20.6.2021, hráč má v
evidencii dve ŢK.
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 uznesenia

RÔZNE

Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie
Úradná správa ObFZ Humenné zverejňovaná na stránke www.obfzhumenne.sk

Všetky platné predpisy ( poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy ) SFZ sú verejne prístupné na
https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

