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ROČNÍK: 2018/2019  ČÍSLO: 02  ZO DŇA  19.07.2018 

 

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
Oznamujem, že z dôvodu čerpania dovolenky bude sekretariát ObFZ Humenné v dňoch 23-26.7.2018 (pondelok - štvrtok) zatvorený 
Oznamujeme Futbalovým klubom, že pred prvým stretnutím je potrebné vygenerovať v ISSF hráčom členský poplatok SFZ na sezónu 
2018/2019. 
Oznamujeme, že TMK VsFZ plánuje otvoriť ŠKOLENIE TRÉNEROV I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C v Humennom v mesiaci 
september 2018. 
TMK VsFZ oznamuje záujemcom o školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C, že ďalší záujemcovia  môžu 
posielať prihlášky na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.skprihlášku zašlite aj na e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk. Prihlášku a informácie sú k 
stiahnutiu  na www.obfzhumenne.sk, info:0905 809 038 
 
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 
 
Postup, ak hráč zabudol prístupové heslo, alebo email do ISSF nájdete:  
www.obfzhumenne.sk v časti dokumenty 
Inf. Mgr.L.Mochnackýtel: 0905 809 038, E-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk 
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 

ŠTK oznamuje, že 1. kolo Pohára Nexis Fibers a.s. a ObFZ Humenné sa odohrá 29.7.2018 o 17,30 hod. 

Ňagov   -  Habura 
Hrubov   - Ohradzany 
Zubné  -  Rovné 
Kochanovce - Papín 
Ul.Krivé  - Z.Hámre 
Hrabovec  - Radvaň 
Udavské  - Lieskovec 
Hažín  - V.Sitnica 

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie I. trieda dospelí 1. kolo TJ ŠM Ubľa – OŠK Ohradzany dňa 4.8.2018 o 11,00 hod na ihrisku v Ubli. 

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie I. trieda dospelí 1. kolo TJ Družstevník Koškovce – TJ Družstevník Dlhé n/C dňa 4.8.2018 o 17,30 hod na 
ihrisku v Koškovciach. 

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie II. trieda dospelí sk „A“ 1. kolo TJ Lesy Zubné – OŠK Hažín n/C dňa 5.8.2018 o 10,30 hod na ihrisku 
v Zubnom. 

ŠTK schvaľuje striedavý štart hráča Adam Ondika (1279038) MFK Snina pre mládežnícke družstvo TJ Družstevník Dlhé n/C. 

       

 
 

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

 

 



  

 

 

KOMISIA ROZHODCOV 

Pozýva:  
Delegátov ObFZ Humenné na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 24.7.2019 o 16,30 hod v budove ObFZ  Humenné. Účasť je povinná. 
 
Žiada : 
Rozhodcov a Delegátov ,ktorí pracujú na zmeny , aby plán zmien kedy pracujú predložili na Seminári 
 
Ospravedlnenie : 
Prokopčák 22.7.,Varga 22,7., Ryšák 22.7., Sopirjak 22.7., Švec  24.7 – 31.7.,Kucer 26.7 – 10.8, Barnišin A. od 25.7.-15.8., 

 

 

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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