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

ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ
ROČNÍK: 2022/2023 ČÍSLO: 13 ZO DŇA 30.09.2022
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
FK sú povinné vyplniť v ISSF, na detaile druţstva, členov realizačných tímov pred súťaţným stretnutím druţstva v príslušnej súťaţi.
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
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.
LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE
- Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 7. do 30. 9.2022 - v tomto období je moţné zmeniť klubovú príslušnosť hráča
len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyţaduje 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 moţné ukončiť aj
pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

Ţiadame futbalové kluby, ktoré nemajú licencovaného zdravotníka zaevidovaného v ISSF NÁHLÁSIŤ mailom záujemcov o vyškolenie
ZDRAVOTNÍKA NA FUTBALOVÉ STRETNUTIA (pre získanie licencie „kurz prvej pomoci“.)
OZNAMUJEME, ţe VsFZ plánuje organizovať ZDARMA školenia športových odborníkov ZDRAVOTNÍK, pre získanie licencie „kurz prvej pomoci“.
Na základe uzavretia prihlášok a podľa počtu frekventantov bude stanovený termín a miesto licenčného školenia.
Prihlášku zašlite mailom: sekretariat@obfzhumenne.sk.
Futbalový klub:
Meno a priezvisko:
adresa:
mail.:
telefón:
Klub môţe nahlásiť aj viacej záujemcov.
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 cca45 € za stretnutie)
rozhodcovskú výstroj zdarma
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
1. ŠTK na základe šetrenia a oficiálnej námietky OŠK Udavské z dôvodu neoprávneného štartu hráča na cudzí reg. preukaz (SP čl. 52 písmeno
n) v stretnutí 3. kola II. trieda ţiaci U15 hraného dňa 17.09.2022 kontumuje stretnutie TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica – OŠK Udavské 0:3 v
prospech OŠK Udavské v zmysle SP čl. 11 ods. 2 s pouţitím čl. 82 ods. 1 písmeno f.
2. ŠTK na základe ţiadosti schvaľuje nasledovné zmeny termínov stretnutí:
I. trieda dospelí 12. kolo TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica – TJ Družstevník Lieskovec – 23.10.2022 14,00 hod. (vzájomná dohoda)
I. trieda dorast U19 5. kolo F.O. AJAX Pakostov – TJ Jasenov – 12.10.2022 16,30 hod. (vzájomná dohoda)
I.
trieda žiaci U15 8. kolo OFK AGRIFOP Stakčín – TJ Družstevník Dlhé n/C – 01.10.2022 11,00 hod. (vzájomná dohoda)
3. ŠTK ObFZ Humenné schvaľuje odohrať 4.turnaj – 10,11,12 kolo Prípravka U11 dňa 22.10.2022 o 9:00 hod v FK Humenné (vzájomná
dohoda)

Najbliţšie zasadnutie ŠTK ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 22.09.2022 (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:
Martin Ferenc 1393856 Radvaň n./L. - vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, podľa čl. 37/3 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1
stretnutie +10 €, od 26.09.2022.

Erik Gezanič 1261448 Klenová, DK berie na vedomie ţiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu
jej zvyšku (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.01.2023.
Dávid Gavel 1324885 Lieskovec, DK berie na vedomie ţiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu
jej zvyšku (1 týţdeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.01.2023.
DK predvoláva na zasadnutie DK dňa 05.10.2022 o 16.15 hod. Jakub Holinka 1235950, Maroš Hrivňák 1045486, Štefan Čopik 1443270, Patrik
Milčík 1253913, Matej Čopík 1260830, Ján Skalka 1071890, Peter Turčík 1043292, Ladislav Chrin 1323920, Pavol Dzido 1314139.
DK ukladá v disciplinárnom konaní Patrikovi Pekalovi 1355253 Lieskovec a Milošovi Jurkovi 1266573 Lieskovec predbeţné ochranné
opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu akejkoľvek funkcie čl.43/1,2a,4 od 29.09.2022. Zároveň predvoláva menovaných na zasadnutie DK
dňa 05.10.2022 o 16.45 hod. pod hrozbou prijatia ďalších DO.
DK predvoláva na zasadnutie DK dňa 05.10.2022 o 17.00 hod. Martin Hudák 1133861 Lieskovec, Ľubomír Pidanič 1099763.
DK zastavuje konanie o odvolaní TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica pre neodstránenie nedostatku v podanom odvolaní voči rozhodnutiu HE-DK2022/2023-0031, ktorého obsahom je DS fin. pokutu 50 eur za porušenie povinností organizátora stretnutia a to nezabránením vniknutia osoby
nezúčastnenej na hre na HP v stretnutí TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica – OŠK Ohradzany v zmysle čl. 83 ods. 4.
Odôvodnenie:
odvolávateľ, klub TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica aj napriek výzve HE-DK-2022/2023-0045 v ktorej DO podávateľa vyzval, aby odstránil
nedostatky v nim podanom odvolaní dňa 15.09.2022 voči rozhodnutiu DK v celom rozsahu v zmysle čl. 83 ods. 1,2 DP do 20.09.2022 cez ISSF
tak nevykonal, nakoľko neuviedol čoho sa presne domáha a tým neodstránil nedostatok v zmysle čl. 83 ods. 1 písm. f. Voči tomuto zastaveniu
konania o odvolaní je prípustné odvolanie v zmysle čl. 84 ods. 1,2 DP.

DK zastavuje konanie o odvolaní TJ Družstevník Lieskovec pre neodstránenie nedostatku v podanom odvolaní ID 157623 v zmysle čl. 83 ods.
4 DP.
Odôvodnenie:
odvolávateľ, klub TJ Družstevník Lieskovec aj napriek výzve HE-DK-2022/2023-0052 v ktorej DO podávateľa vyzval, aby odstránil nedostatky
v nim podanom odvolaní dňa 16.09.2022 voči rozhodnutiu DK v celom rozsahu v zmysle čl. 83 ods. 1,2 DP do 20.09.2022 cez ISSF tak
nevykonal, nakoľko neoznačil rozhodnutie disciplinárnej komisie, proti ktorému odvolanie smeruje, a tým neodstránil nedostatok v zmysle čl. 83
ods. 1 písm. c. DK nevydáva úradné správy, ale udeľuje disciplinárne sankcie, odvolanie voči rozhodnutiu DK musí smerovať voči jednotlivým DS.
Voči tomuto zastaveniu konania o odvolaní je prípustné odvolanie v zmysle čl. 84 ods. 1,2 DP.

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 Humenné ţiada rozhodcov, o dôsledné prekontrolovanie členov realizačných tímov pred začiatkom stretnutia ktorí sú uvedení
v zápise o stretnutí a ktorí sa zdrţiavajú na lavičkách náhradníkov, nedovoliť osobám, ktoré nie sú uvedené v zápise o stretnutí .zdrţiavať
sa na lavičkách náhradníkov.
2. KR ObFZ Humenné pozýva na svoje najbliţšie zasadnutie v priestoroch ObFZ dňa 6.10.2022 o 15,15 hod rozhodcu Chrin Ladislav.
3. Zmeny a doplnenie delegácie na 1.10. – 2.10.2022
Dospelí: Z. Hámre – Ňagov R: Rudík za Chrin
Dorast: Radvaň – Pakostov R: Magera za Matta
Ţiaci: Borov – Belá n/C R: Magera za Matta
4. Ospravedlnenie:
Turčík Peter 1.10. – 2.10.2022
Barnišin Peter 27.9. – 4.10.2022
Matta Lukáš 1.10, 22.10. a 29.10. 2022
Rudík Štefan od 3.10.2022 do prihlásenia

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

