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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
 
 
Zimné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 1. do 30. 3.2019 - 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 transfer je možné 
ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. 
 
Technický úsek SFZ v spolupráci s TMK VsFZ Košice otvára školenia trénerov LICENCIE UEFA GRASSROOTS C. 
v PREŠOVE v termíne od 18.3.2019,   v KOŠICIACH v termíne od 22.03.2019  informácie k stiahnutiu na www.obfzhumenne.sk 
 

Technický úsek SFZ v spolupráci s TMK VsFZ Košice otvára školenie trénerov UEFA B 2019 v Košiciach v termíne: 16.03.2019 – 29.09.2019 viac 
informácií k stiahnutiu  http://www.obfzhumenne.sk/upload/documents/c70d8c20014b24669b00dfc4e9ad4121.pdf 
 
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 oblastných majstrovstiev 35 € za stretnutie) 
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
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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 

 

 

KOMISIA ROZHODCOV 

Oznamuje termín zimného  seminára 
Rozhodcovia  a Delegáti - Pozorovatelia rozhodcov – 3.marca.2019 (nedeľa)  o 8,00 hod v budove reštaurácie Šport  Chemlonská  ul.  
Na seminár je potrebné doniesť písacie potreby, pravidla futbalu ,SP. 
Účasť na seminári a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou pre delegovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019. Účasť na seminári R 
a DZ povinná a neospravedlniteľná. Program seminára bol zainteresovaným odoslaný elektronickou poštou a bude uverejnený aj v sekcii 
rozhodcov na stránke ObFZ. 
 
Pozýva : 
Delegáti pozorovatelia rozhodcov – pracovné stretnutie  5.marca.2019 (utorok)o 16,00 hod v budove ObFZ účasť je povinná a je súčasťou 
seminára. 
 
Upozorňuje  : 
Rozhodcov a Delegátov Pozorovateľov rozhodcov ,aby dôsledne sledovali Úradné správy nie len v novinách ale aj na stránke ObFZ (piatok 
,sobota)pre možné zmeny v obsadení ,alebo termínoch stretnutiach. 
Tiež upozorňuje ,že komunikácia medzi KR a delegovanými osobami  (zmeny v obsadení, dodatočná delegácia a.i.) bude aj naďalej prebiehať aj 
cez  Vaše e-mailové adresy ,preto je potrebné ,aby ste ich  denne sledovali. 
 
Rozhodcov a Delegátov, aby prípadné ospravedlnenie zo stretnutí adresovali na e-mailové adresy  sekretariát a predsedu KR ,(alebo  cez ISSF) 
najneskôr  10 dni pred konaním stretnutia . 
 
Žiada: 
R a D prípadné zmeny, alebo nepresnosť v osobných údajoch v adresári obratom oznámiť sekretárovi ObFZ. 
 
Zasadnutia komisie rozhodcov  budú vo štvrtok 
 
Najbližšie zasadnutie komisie rozhodcov  sa uskutoční  7.3.2019 o 16,00 hod v budove ObFZ 
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RÔZNE 

 

 

Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 
 

Úradná správa ObFZ Humenné uverejnená v týždenníku Podvihorlatské noviny má informatívny charakter a nemusí obsahovaťvšetky 
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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