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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ
ROČNÍK: 2021/2022 ČÍSLO: 10 ZO DŇA 24.09.2021
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
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
LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE
- 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, 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.
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 použitie nájdete tu:
https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
1. ŠTK dôrazne upozorňuje kluby pod hrozbou disciplinárnych opatrení TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom, OŠK Udavské, FK Rovné,
TJ Iskra Ňagov na zaregistrovanie športových odborníkov najneskôr do 25.9.2021 (sobota) ( hlavný usporiadateľ, vedúci družstva,
videotechník, tréner, lekár, masér, fyzioterapeut ) a ich následné schválenie – súhlas.
Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú
v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu). R a DZ je povinný tieto skutočností uviesť do zápisu o stretnutí záznam
rozhodcu a DZ v správe DS. V prípade akýchkoľvek nejasností z registrom osôb kontaktujte sekretariát ObFZ.
2. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a UHČ v stretnutí II. trieda žiaci U15 Sk."B" 4. kolo TJ Družstevník Chlmec – ŠK Klenová dňa
17.10.2021 o 10,00 hod na ihrisku v Chlmci (vzájomná dohoda). Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 – 0093
3. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a UHČ v stretnutí II. trieda žiaci U15 5. kolo TJ Slovan Nižná Sitnica - OŠK Udavské dňa 22.9.2021
(streda) o 16,30 hod na ihrisku v Nižnej Sitnici. (vzájomná dohoda). Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 – 0087
4. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a UHČ v stretnutí II. trieda žiaci U15 Sk."A" 4. kolo ŠK Slávia Lackovce - TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica
dňa 8.10.2021 (piatok) o 16,00 hod na ihrisku v Lackovciach (vzájomná dohoda). Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 – 0091

5. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí I. trieda dorast U19 7. kolo OFK AGRIFOP Stakčín - TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom dňa
30.10.2021 (sobota) o 13,00 hod na ihrisku v Stakčíne (vzájomná dohoda). Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 – 0092
6. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a UHČ v stretnutí I. trieda dorast U19 2. kolo F.O. Ajax Pakostov - TJ Ptava Ptičie dňa 6.11.2021
(sobota) o 14,00 hod na ihrisku v Pakostove (vzájomná dohoda). Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 – 0094
7. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a UHČ v stretnutí II. trieda žiaci U15 sk „A“ 6. Kolo TJ Družstevník Lieskovec - F.O.AJAX Pakostov dňa
30.9.2021(štvrtok) o 17,30 hod na ihrisku v Lieskovci (vzájomná dohoda). ). Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 – 0095
8. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a UHČ v stretnutí II. trieda žiaci U15 Sk."B" 6. kolo TJ Družstevník Chlmec – TJ Ptava Ptičie dňa
23.10.2021 (sobota) o 10,00 hod na ihrisku v Chlmci (vzájomná dohoda). Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 – 0096
9. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa a UHČ v stretnutí II. trieda žiaci U15 6. kolo OFK Hažín nad Cirochou - TJ Družstevník Modrá nad
Cirochou dňa 30.9.2021(štvrtok) o 16,30 hod na ihrisku v Hažíne nad Cirochou (vzájomná dohoda). Číslo uznesenia – HE - STK –
2021/2022 – 0097
10. ŠTK na základe odporučenia konferencie ObFZ ruší predohrávku stretnutí jarného kola II. Trieda Dospelí 10. kolo dňa 3.10.2021.
Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 – 0098
11. ŠTK nariaďuje odohratie stretnutí semifinále 42. ročníka Pohára Nexis Fibers a.s. a ObFZ Humenné dňa 7.11.2021 o 14,00 hod odvety sa
odohrajú dňa 14.11.2021 o 14,00 v opačnom poradí takto:
TJ Družstevník Modrá n/C – TJ Jednota Krásny Brod
TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica – TJ Družstevník Nižné Ladičkovce
Číslo uznesenia – HE - STK – 2021/2022 – 0088
12.ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí II. trieda dospelí 9. kolo OŠK Udavské - TJ Tatran Kolonica dňa 26.9.2021 o 12,30 hod na ihrisku v
Udavskom (vzájomná dohoda). Číslo uznesenia – HE-STK-2021/2022-0099
Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Bez uznesenia
Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Humenné (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podávaná
Disciplinárnu komisiu ObFZ Humenné v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ Humenné (čl. 84
ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV
1. KR ObFZ Humenné upozorňuje rozhodcov a delegátov, že organizátor stretnutia je povinný pred vstupom na štadión skontrolovať Vám ako
delegovaným osobám aktuálne platné potvrdenia ohľadom očkovania, resp. testov (v zmysle covid semaforu.
Upozorňujeme, že KR ObFZ Humenné Vás nebudete kontrolovať, každý bude za svoj stav a predkladané podklady ohľadom očkovania, či
testovania organizátorovi stretnutia v plnej miere zodpovedný sám. Doporučujeme mať pripravené podklady v tlačenej forme.
2. KR ObFZ Humenné žiada delegované osoby o striktné dodržiavanie protiepidemiologických nariadení vlády (najmä zákaz podávania rúk,
častú hygienu rúk, nosenie rúšok v interiéri, dodržiavania odporúčaných 2m odstupov v interiéri)
3. Pri všetkých stretnutiach jesennej časti KR odporúča delegovaným osobám včasný príchod na stretnutie, za účelom vykonania
predzápasovej porady k stretnutiu s organizátorom stretnutia.
4. KR ObFZ Humenné dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ o včasné (min. 7 dní vopred) zasielanie žiadosti o nedelegovanie výlučne
prostredníctvom mailu, alebo ISSF spoločne s udaním dôvodu. Akákoľvek iná forma žiadosti, resp. bez splnenia všetkých náležitosti, t. j.
udanie dôvodu žiadosti o nedelegovanie nebude akceptovaná.
5. Na základe podnetu DK ObFZ Humenné, KR upozorňuje rozhodcov a delegátov zväzu, na povinnosťou bezodkladného uvádzania
nedostatkov v stretnutiach riadených ObFZ v zápisoch o stretnutiach, správach DS a taktiež prostredníctvom ISSF – podanie na komisiu.

6. KR nariaďuje rozhodcom vykonať identifikáciu osôb nachádzajúcich sa v TZ na základe zápisu o stretnutí. V prípade, že osoba nemá
vytvorené konto, resp. nie je aktuálne, je potrebné uvedenie tejto osoby spoločne s min. jedným ďalším identifikátorom (RČ, dát. nar.)
v zázname rozhodcu.
7. KR berie na vedomie pochvalu OŠK Udavské na výkon delegovaných osôb (R- Pidanič Ľ., AR1 – Pidanič M., DZ – Jenčura) v stretnutí ŠK
Klenová - OŠK Udavské.

8. Ospravedlnenia:
Rebej – do prihlásenia
Jancusko – do prihlásenia
Rudik – do prihlásenia
Zádražný – 25.9.2021
Jelinek – 25. – 26.9.2021
Magera – 25. – 26.9.2021
Styrančák – od 25.9. – 3.10.2021
9. Najbližšie zasadnutie KR ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 30.09.2021 o 15:30.

RÔZNE

Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie
Úradná správa ObFZ Humennézverejňovaná 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

