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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ
ROČNÍK: 2021/2022 ČÍSLO: 29 ZO DŇA 01.04.2022
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
Zimné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča bolo ukončené 31. 3.2022 FIFA prijala pravidlá o štatúte a prestupe hráčov v súvislosti s dianím na Ukrajine
Viac informácií: https://futbalsfz.sk/fifa-prijala-pravidla-o-statute-a-prestupe-hracov-v-suvislosti-s-dianim-na-ukrajine/
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 45 € za stretnutie)
rozhodcovskú výstroj zdarma
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038

Predĺženie trénerskej licencie:
Podanie ţiadosti o predĺţenie trénerskej licencie ako aj samotné absolvovanie potrebných kurzov sa vykonáva online prostredníctvom ISSF. Pre
vzdelávanie trénerov slúţi nasledujúci odkaz: https://vzdelavanie.digital/wp-login.php Ţiadosti o predĺţenie trénerskej licencie sa od 1.6.2020
podávajú výhradne cez ISSF - Konto trénera / Elektronická podateľňa / Ţiadosť o predĺţenie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je
zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.
Ţiadosti sa podávajú po splnení poţiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti. Po ukončení kurzu
bude výsledok automaticky priradený ako príloha k Vašej ţiadosti v ISSF systéme Po absolvovaní kurzov v predpísanom rozsahu matrikár
odsúhlasí ţiadosť o predĺţenie licencie a vystaví nový elektronický preukaz trénera s príslušnou licenciou na dobu 2 rokov. Do konca roka 2022
musí tréner absolvovať niekoľko seminárov (min. dva).
S účinnosťou od pondelka 14.3.2022 sú zrušené všetky protipandemické opatrenia, ktoré boli upravené vyhláškou o obmedzeniach hromadných podujatí.

Znamená to, ţe od pondelka môţu všetci futbalisti i futbalistky trénovať a súťaţiť a diváci sa môţu vrátiť na štadióny. Povinné karanténne
opatrenia pri pozitivite a nariadenia o nosení respirátorov je potrebné dodrţiavať aj naďalej.
Slovenský futbalový zväz má radosť, ţe sa po dvoch rokoch na všetky ihriská a štadióny vráti ţivot bez obmedzení. Uţívajme si to, ale buďme aj
naďalej opatrní.

V zmysle obeţníka FIFA číslo 1787 sa neplnoleté osoby, ktoré utekajú bez sprievodu (rozumej bez rodičov) z Ukrajiny do iných krajín
v dôsledku ozbrojeného konfliktu povaţujú za osoby, ktoré spĺňajú poţiadavky článku 19 od. 2 písmeno d). Neplnoleté osoby, ktoré utekajú
v sprievode (rozumej s rodičmi, príp. jedným rodičom) sa povaţujú osoby, ktoré spĺňajú poţiadavky článku 19 ods. 2 písmeno a). Aby mohli byť
takýto hráči transferovaní do klubov SFZ, je potrebné predloţiť matrike SFZ príslušnú dokumentáciu.
Ak ide o osoby považované za odídencov, t. j. bez sprievodu rodičov (19-2d): 1. doklad totoţnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad
o statuse odídenca (utečenca), 4. doklad o ubytovaní hráča ak je v opatrovníctve rodiny, vrátane dokladu totoţnosti osoby, do opatery ktorej bol
zverený, 5. súhlas osoby, do opatrovníctva ktorej bol hráč zverený s jeho registráciou za ţiadajúci futbalový klub, 6. (stručná) informácia
o súčasnej situácii rodičov hráča.

Ak ide o hráča, ktorý je v sprievode aspoň jedného z rodičov (19-2a): 1. doklad totoţnosti hráča, 2. rodný list hráča, 3. doklad totoţnosti
sprevádzajúceho rodiča, 4. pracovné povolenie rodiča, 5. pracovná zmluva rodiča alebo potvrdenie zamestnávateľa, 6. doklad o bydlisku rodiča
na Slovensku.
Pre oba typy transferov vo všeobecnosti platí: 1. takéto transfery je moţné realizovať do 7. apríla 2022 do čisto amatérskych klubov;2. ak je
odídenec zverený na Slovensku do opatery rodiny, doklad o zverení a doklad totoţnosti osoby, do opatery ktorej bol hráč zverený; 3. ak je
odídenec ubytovaný napr. v internátnom alebo podobnom zariadení, je nutné predloţiť potvrdenie z tohto zariadenia;4. v prípade, ţe niektorý
z poţadovaných dokumentov nie je k dispozícii, napr. rodný list, potvrdenie o ubytovaní, zamestnaní atď., je ţiadajú klub povinný ozrejmiť
konkrétnu situáciu tak, aby mohla byť spracovaná pre posúdenie orgánmi FIFA; 5. u hráčov mladších ako 10 rokov sa uvedená procedúra
nevyţaduje, hráča registruje klub priamo prostredníctvom elektronickej podateľne v issf; 6. vyššie uvedené pravidlá platia rovnako pre chlapcov
ako aj dievčatá. Je pravdepodobné, ţe záujem o registráciu takýchto hráčov bude značný, preto by matrika SFZ privítala, keby boli doklady
skenované (nie fotené), najlepšie vo formáte pdf. Zo strany FIFA, ktorá bude posudzovať jednotlivé ţiadosti je prísľub, ţe bude prihliadať na
mimoriadny stav ako aj kvalitu predloţených dokladov.

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
Úradná správa ŠTK ObFZ Humenné č. 8 zo dňa 31.03.2022
1. ŠTK ObFZ Humenné po vzájomnej dohode schvaľuje nasledujúce zmeny termínov stretnutí:
Pohár NexisFibers&ObFZ Humenné semifinále – 1. stretnutie
TJ Družstevník Modrá n/C - TJ Jednota SD Krásny Brod dňa 14.04.2022 o 17:00 na ihrisku v Modrej nad Cirochou

I.trieda ţiaci 12. kolo TJ Jasenov - TJ Slovan Belá nad Cirochou dňa 14.04.2022 o 17:00 na ihrisku v Jasenove
I.trieda ţiaci 13. kolo FK Kamenica nad Cirochou - TJ Jasenov dňa 21.04.2022 o 16:00 na ihrisku v Kamenici nad Cirochou

I.trieda ţiaci 17. kolo TJ Slovan Belá nad Cirochou – TJ Jasenov dňa 19.05.2022 o 16:00 na ihrisku v Belej nad Cirochou
I.trieda ţiaci 19. kolo TJ Jasenov – FK Kamenica nad Cirochou dňa 27.05.2022 o 16:00 na ihrisku v Jasenove

2. ŠTK ObFZ Humenné v zmysle SP čl. 37, bod 2 schvaľuje nasledujúce zmeny termínov stretnutí:
I.trieda ţiaci 13. kolo TJ Slovan Belá nad Cirochou - TJ Druţstevník Borov dňa 21.04.2022 o 16:00 na ihrisku v Belej nad Cirochou
I.trieda ţiaci 15. kolo TJ Jasenov - TJ Druţstevník Borov dňa 08.05.2022 o 12:00 na ihrisku v Jasenove
I.trieda ţiaci 16. kolo TJ Jasenov - TJ Druţstevník Dlhé nad Cirochou dňa 15.05.2022 o 12:00 na ihrisku v Jasenove
I.trieda ţiaci 19. kolo TJ Slovan Belá nad Cirochou - TJ Druţstevník Dlhé nad Cirochou dňa 02.06.2022 o 16:00 na ihrisku v Belej nad
Cirochou

3. Rôzne
ŠTK ObFZ Humenné v zmysle SP čl. 28 bod 8zamieta ţiadosť hráča Samuel Obešter reg. č. 1395428 o striedavom štarte v kategórii ţiaci
medzi klubmi TJ Slovan Lobe Niţná Sitnica a F.O. AJAX Pakostov

4. ŠTK ObFZ Humenné nariaďuje nasledujúce zmeny termínov stretnutí:
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5. Najbliţšie zasadnutie ŠTK ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 06.04.2022 o 17:00

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

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
DK na základe odborného stanoviska KR ObFZ Humenné k udeleniu OT ČK pre Dávida Suchého 1235264 Krásny Brod ruší OT ČK za
HNS a mení ho na OT ŢK. Odôvodnenie: podľa odborného vyjadrenia KR bol postup R nesprávny bola zle vyhodnotená rozhodcom kvalifikácia
posúdenia výroku hráča Dávid Suchy 1235264. Hráčovi mala byť udelená iba ŢK za NS a nie ČK za uvedené konanie.
Pozastavenie výkonu športu za opakované NS voči DO na 1 stretnutie nepodmienečne:
Dávid Suchý 1235264 Krásny Brod +10 € DP čl. 37/3 na základe správy DO ako aj vyjadrenia menovaného došlo k opakovanej kritike DO po
stretnutí počas odchodu z areálu čo DK kvalifikuje ako NS a následne DK hráčovi pozastavuje výkon športu od 14.O3.2022. K previneniu došlo v
areály čo znamená, ţe previnenie spadá pod uloţenia opatrení DK ObFZ Humenné.
DK ukladá DS na základe správy R Pidanič Ľ., AR1 Turčík P., AR2 Durkaj D. a vyjadrenia klubu pokutu 130 € TJ SD Jednota Krásny Brod za
porušenie povinností organizátora stretnutia, keď klub, US nezabezpečila zákaz vstupu osôb nezúčastnených na hre na hraciu plochu a do
určených priestorov a do priestorov vyhradených pre druţstvá a delegované osoby vrátane chodieb po stretnutí. Na hraciu plochu vstúpili ihneď po
ukončení stretnutia dvaja diváci, pričom došlo ku kontaktu s AR2, zároveň ukladá povinnosť klubu v domácich stretnutiach mať povinnosť počas
organizovania podujatia minimálne 8 členov usporiadateľskej sluţby, DP čl. 57/1c,2 +10 € + pokutu 50 € za dodanie neúplného videozáznamu zo
stretnutia, nie je natočený odchod z HP, RS bod 8.
DK na základe správy R Pidanič Ľ., AR1 Turčík P., AR2 Durkaj D. a vyjadrenia klubu ukladá DS zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane
priestorov hráčskej lavičky, alebo iných určených priestorov štadióna nepodmienečne na 1 mesiac od 31.03.2022 p. Vladimírovi Bajajovi
/1389186/, menovaný v stretnutí TJ SD Jednota Krásny Brod – TJ Druţstevník Ladičkovce vstúpil neoprávnene na hraciu plochu a do priestorov
šatne rozhodcov bez oprávnenia, kde sa správal nešportovo DP čl. 19/1 +10 €.
DK dáva do pozornosti KR R Pidanič Ľ..
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 všetkých R a DZ o včasné (minimálne 7 dní vopred) zasielanie ţiadosti o nedelegovanie na stretnutie
výlučne prostredníctvom mailu, alebo podaním cez ISSF spoločne s udaním dôvodu. Akákoľvek iná forma ţiadosti, resp. bez splnenia
všetkých náleţitosti, t. j. udanie dôvodu ţiadosti o nedelegovanie nebude akceptovaná.
2. KR dôrazne upozorňuje delegované osoby na uvádzanie správneho popisu priestupkov pri napomínaných a vylúčených hráčov v zápise
o stretnutí a správach DPR v zmysle pravidiel futbalu.
3. KR nariaďuje rozhodcom vykonať identifikáciu osôb nachádzajúcich sa v technickej zóne na základe zápisu o stretnutí. V prípade, ţe 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.
4. Pri všetkých stretnutiach jarnej časti KR odporúča delegovaným osobám včasný príchod na stretnutie, za účelom vykonania predzápasovej
porady k stretnutiu s organizátorom stretnutia.
5. Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov:
N. Sitnica – Ubľa
V. Sitnica – Radvaň
Ohradzany – Kochanovce
Zubné – Kr. Brod
Modrá n/C – Ulič

Molitoris AR2 za Pidanič M.
Molitoris R za Pidanič M.
Durkaj AR2
Metiľ AR1za Durkaj
Chrin AR2 za Metiľ

6. Ospravedlnenia:
Barnišin Peter – 21.3 – 14.4.2022
Pidanič Miroslav – 29.3 – 8.4.2022
Zadraţný Jozef – PN od 1.4.2022 do prihlásenia
Jelínek Martin – 17.4.2022
Švec Jozef – 21.3 – 8.4.2022
7. Najbliţšie zasadnutie KR ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 7.4.2022 o 16,30 hod.

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

