OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ HUMENNÉ
OSLOBODITEĽOV 3, 066 01 HUMENNÉ, IČO: 31957757
Email:sekretariat@obfzhumenne.sk, www.obfzhumenne.sktel: 0905 809 038

ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ
ROČNÍK: 2019/2020 ČÍSLO: 07 ZO DŇA 15.08.2019
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
V rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa
projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.futbalsfz.sk/section/3734
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.
Upozorňujeme, že k 1.7.2019 v zmysle zákona o športe v ISSF musí mať futbalový klub a klubový manažér ISSF vygenerovaný členský poplatok
SFZ na sezónu 2019/2020
Bez vygenerovaného členského poplatku na sezónu 2019/2020 nie je umožnené pracovať v ISSF.
Hráč ktorý žiada o transfer („prestup, hosťovanie“) musí mať vygenerovaný členský poplatok na sezónu 2019/2020. Členský poplatok
na sezónu 2019/2020 môže vygenerovať materský klub v ISSF, alebo si ho môže vygenerovať hráč v ISSF v "hornej lište" Moje členské
poplatky (hráč musí mať v ISSF vyplnené fakturačné údaje v časti „Môj účet“).
Bez vygenerovaného členského poplatku na sezónu 2019/2020 a platnej registrácie v ISSF nie je umožnené hráčovi schváliť, alebo
zamietnuť transfer v ISSF.

LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE
- Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 7. do 30. 9. - 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.
Novelizovaný registračný a prestupoví poriadok nájdete na www.obfzhumenne.sk

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

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
ŠTK nariaďuje zmenu UHČ v stretnutí II. trieda dospelí DOUBLE STAR BET sk „A“ 3. kolo:
ŠK Klenová - TJ Javorník Uličské Krivé dňa 25.8.2019 o 17,00 hod na ihrisku v Klenovej. U – 75
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa v stretnutí I. trieda dorast 1. kolo:
OFK Agrifop Stakčín - TJ Ptava Ptičie dňa 29.8.2019 o 14,00 hod na ihrisku v Stakčíne (vzájomná dohoda). U – 73
ŠTK berie na vedomie požiadavku TJ Družstevník Papín začiatok UHČ I. trieda žiaci U - 15 o 14,00 hod. U – 74
Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Zastavenie športovej činnosti od 12.08.2019 nepodmienečne na 1 stretnutie za ČK:
HE-DK-2019/2020-0009 Štefan Jenčík 1114936 Koškovce + 10€ DP čl. 46/1a/2
HE-DK-2019/2020-0010 Matej Čopík 1260830 Dlhé n./Cir. + 10€ DP čl. 37/3
Zastavenie športovej činnosti od 12.08.2019 nepodmienečne na 2 týždne za ČK:
HE-DK-2019/2020-0011 Marián Max 1119684 Rovné + 10€ DP čl. 48/1c/2b
HE-DK-2019/2020-0012 Róbert Beňo 1116993 Ladičkovce + 10€ DP čl. 48/1c/2b
Ostatné:
HE-DK-2019/2020-0013 : DK žiadosti vyhovuje a mení trest na podmienečný od 15.8.2019 do 15.11.2019 Patrik Ferenc 12548421
Koškovce + 10€ DP čl. 41/1,2

.

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
Oznamuje rozhodcom a delegátom ObFZ :
Vzhľadom na dovolenku predsedu KR ObFZ od 16. 8. 2019 až do 6.9. 2019 všetky záležitosti týkajúce sa agendy KR ObFZ adresujte cez
systém ISSF- podanie na komisiu rozhodcov, alebo osobne na č.tel 0948 531 400 Pavol GREŠKO .
Aby v Zápisoch o stretnutí a Správach delegáta povinne uvádzali umiestnenie reklamného „bannera“
v súťažiach I. a II triede dospelí DOUBLE STAR BET
Na základe žiadosti o zmenu rozhodcu vyhovuje FO Ajax Pakostov a FO Dlhé nad Cirochou s poplatkom 20.- eur
Berie na vedomie :
Pochvalu na R JELINEK Martin v stretnutiach Z.HAMRE – K.BROD (od FK K.BRODU) a UL.KRIVÉ – MODRÁ n /Cir. (od FK MODRÁ n /Cir)
Ukončenie činnosti :
R D.DZUROVEJ a D F.BOLINGER zo zdravotných dôvodov. KR menovaným ďakuje za vykonanú prácu a želá skoré uzdravenie.
Ospravedlnenie:
Barnišin P. od 19.8 do 26.8.,Kalanin od 18.8. do 31.8., Styrančák od 11.8. do 6.9.,Sopirjak 25.8.,Rebej 17.8 - 18.8.,Zadražný 25.8.,
Najbližšie zasadnutie komisie rozhodcov sa uskutoční 22.8.2019 o 16,00 hod. v budove ObFZ

RÔZNE
Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie
Úradná správa ObFZ Humenné uverejnená v týždenníku Podvihorlatské noviny má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky
informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Humenné,
zverejňovaná na stránke www.obfzhumenne.sk

