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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
Oznamuje : 

Rozhodcom a delegátom , ţe komisia rozhodcov pripravuje  semináre  delegátov 
a rozhodcov pred začiatkom jarnej časti súťaţného ročníka  2017/2018 . 

Rozhodcovia a Delegáti 18.marec 2018 – nedeľa  o 8,00 hod v reštaurácii Šport  v 
Humennom. 
  

Pre delegátov  to bude zároveň príprava na obnovenie platnosti  licencie A  , ktorú 
uskutoční   VsFZ v termíne (24.3 alebo 25.3. 2018 v Košiciach presný termín a 
program  bude frekventantom oznámený e-mailom) .Bez absolvovania predlţenia platnosti 
licencie nebude moţné delegáta nasadzovať na stretnutia. Ďalšie informácie budú 
frekventantom oznámené na seminári. Termín bude delegátom oznámený po spresnení 
dátumu z VsFZ osobne telefonický poprípade  e-mailom 

Ţiadame rozhodcov a Delegátov ,aby si preštudovali futbalové normy (SP a Rozpis súťaţe) 
Program seminára bude frekventantom zaslaný e-mailom. 
Účasť  a úspešné absolvovanie seminára je podmienkou účinkovania v jarnej časti 
súť.ročníka 2017/18 
  
Ţiada : 

-          Rozhodcov a Delegátov , aby ospravedlnenia zasielali  cez ISSF najneskôr 14 
dní pre konaním stretnutia 
-          o dôsledné sledovanie  US najmä ŠTK čo sa týka dohrávok a stretnutí pohára . 

 
 
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 oblastných 
majstrovstiev 35 € za stretnutie) 
Informácie: www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
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Mnohým hráčom končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné 
skontrolovať  ich platnosť a v prípade ukončenia platnosti RP vygenerovať nové  
registračné preukazy cez ISSF (Elektronická podateľňa – Ţiadosť o vydanie RP hráča), 
nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 
preukazov, čo môţe spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v 
jednom momente platnosť nových preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 
na 10 rokov platnosti. 
 
Postup, ak hráč zabudol prístupové heslo, alebo email do ISSF nájdete:  
www.obfzhumenne.sk v časti dokumenty 
Inf. Mgr.L.Mochnacký tel: 0905 809 038, E-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk 
 
 

 
 
 

RÔZNE 
 

Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 
 

Úradná správa ObFZ Humenné uverejnená v týţdenníku 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 
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