OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ HUMENNÉ
OSLOBODITEĽOV 3, 066 01 HUMENNÉ, IČO: 31957757
Email:sekretariat@obfzhumenne.sk, www.obfzhumenne.sk tel: 0905809 038

ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ
ROČNÍK: 2021/2022 ČÍSLO: 36 ZO DŇA 20.05.2022
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
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

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.
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

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).

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
1. ŠTK ObFZ Humenné po vzájomnej dohode schvaľuje nasledujúce zmeny termínov stretnutí:
I.trieda dospelí, 22. kolo TJ ŠM Ubľa – TJ Druţstevník Radvaň nad Laborcom dňa 22.05.2022 14:00 na ihrisku v Ubli - poplatok 10 €
I.TR. ŢIACI U15 ObFZ HE, 17. kolo TJ Druţstevník Dlhé nad Cirochou - TJ Druţstevník Borov 08.06.2022 17:00 na ihrisku v Dlhom n/Cir. poplatok 5 €
I.trieda DORAST U19 ObFZ HE 17. kolo OFK AGRIFOP Stakčín - TJ Druţstevník Radvaň nad Laborcom 02.06.2022 17:00 na ihrisku v Stakčíne
- poplatok 5 €
II.TR.-ST. ŢIACI-U15-SK.A-ObFZ HE 14. kolo TJ Slovan Lobe Niţná Sitnica - F.O. AJAX Pakostov 31.05.2022 17:00 na ihrisku v Niţnej Sitnici poplatok 5 €
2. STK ObFZ Humenné kontumuje stretnutie
-

I. trieda dospelí ObFZ 21. kolo TJ Jednota SD Krásny Brod -TJ ŠM Ubľa, nenastúpenie druţstva H na stretnutie v zmysle SP, čl. 82/1 písm. b)
a RS čl. 16 písm. d). Zároveň dáva do pozornosti DK druţstvo TJ ŠM Ubľa – SP čl. 69/2.

3. ŠTK ObFZ Humenné berie na vedomie
-

podnet TJ ŠM Ubľa k nevycestovaniu stretnutiu 21. kola I. triedy TJ Jednota SD Krásny Brod -TJ ŠM Ubľa– poplatok 10 € (U- 172)

4. ŠTK ObFZ Humenné dôrazne upozorňuje:
- Delegované osoby na uvádzanie presného času začiatku stretnutia (zmenou v záhlaví Zápisu o stretnutí) spoločne s uvedením dôvodu
oneskoreného začiatku stretnutia v poznámke Zápisu o stretnutí,
-Rozhodcov na zistené nedostatky v Zápisoch o stretnutí:
- neuvádzanie dôvodov zmien v nomináciách hráčov na stretnutie vykonaných po uplynutí úradného začiatku stretnutia,
- neuvádzanie výsledku konfrontácie hráčov
- povinnosť vykonávania kontroly štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii podľa SP čl. 46 s uvedením týchto hráčov v Zápise o stretnutí.
- Rozhodcov stretnutí na dodrţiavanie dĺţok hracích časov oboch polčasov v závislosti od kategórie stretnutia (prípravka / ţiaci / dorast / dospelí)
- Funkcionárov druţstiev o dôslednú kontrolu uzatvorených nominácii hráčov na stretnutia. Rozhodca stretnutia je povinný včas vytlačiť
a odovzdať po jednej kópii uzatvorenej nominácie hráčov na stretnutie vedúcim oboch druţstiev pre vykonanie kontroly.
Proti rozhodnutiam je moţné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní.
Najbliţšie zasadnutie ŠTK ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 26.05.2022 (štvrtok)o 16:00

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

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Vylúčení po ČK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie DP čl. 9/2b1, 2:
Markus Ferenc 1425689 Radvaň nad Laborcom - vylúčený za hrubé nešportové správanie – udretie súpera do oblasti hlavy v prerušenej hre,
podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na obdobie 24 mesiac, podľa čl. 49/2b DP +5 €, od 06.05.2022.
Na základe správy DS DK ukladá sankciu Radoslav Starec 1340498 Ubľa - kopnutie súpera zo zadu nadmernou silou bez moţnosti hrať
s loptou, podľa DP čl. 49/1b - pozastavenie výkonu športu na obdobie 4 týţdne, podľa čl. 49/2b DP +10 €, od 09.05.2022.
Tomáš Račko 1215095 Hažín n./Cir. - vylúčený za narušenie priebehu hry tým, ţe zmaril súperovi dosiahnutie gólu, podľa DP čl. 46/1a DP. DS –
pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa DP čl. 49/2 +10 €, od 16.05.2022.
Po zastavenie výkonu športu na 1 stretnutie DP čl 37/5:
Tomáš Kohút 1271811 Ohradzany DP čl 37/5 +10 €
Adrián Svičin 1270538 Radvaň n./Lab. DP čl 37/5 +10 €
DK z podnetu ŠTK ukladá pre TJ Lesy Zubné pokutu 160 € za nenastúpenie druţstva v stretnutí TJ Tvarona Ulič – TJ Lesy Zubné podľa RS
bod. 8 +10 €
DK z podnetu KR ukladá pre ŠM Ubľa pokutu 100 € za nedodanie video záznamu zo stretnutia TJ ŠM Ubľa – TJ Druţstevník Papín podľa RS
bod. 8 +10 €
DK z podnetu ŠTK ukladá pre TJ ŠM Ubľa pokutu 200 € za nenastúpenie druţstva v stretnutí TJ SD Jednota Krásny Brod – TJ ŠM Ubľa podľa
RS bod. 8 +10 €

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
1. KR ObFZ vykonala pohovor s rozhodcom Miško Róbert.
2. Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov:
Dospelí:
Ohradzany – V.Sitnica AR2: Švec za Gajdoša
Udavské – Rovné AR1: Pidanič M. za Andrejca
Ubľa – Radvaň n/L AR2: Rebej
Klenová – Oľka R: Buchlák za Miška, AR1: Miško za Buchláka
Dorast:
Ptičie – Pakostov R: Švec za Basoša, AR1: Vasilenko N. za Čerhita
3. Ospravedlnenia
Gajdoš 21.5. – 22.5.2022
Zadraţný 28.5 – 29.5.2022
Andrejco 22.5.2022
Čerhit 21.5. – 22.5.2022
4. KR ObFZ vzhliadla videozáznam zo stretnutia 14.kolo II. trieda dospelí TJ Vihorlat Zemplínske Hámre – ŠK Klenová na základe podnetu TJ
Vihorlat Zemplínske Hámre a povaţuje podnet za čiastočne opodstatnený. HE-KR-2021/2022-0043
5. Najbliţšie zasadnutie KR ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 26.5.2022 (štvrtok) 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

