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LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE – ZMENA
- Letné registračné obdobie bez obmedzenia "prestup hráča" od 26.06. do 15. 7. - v tomto období je moţné zmeniť klubovú príslušnosť
hráča bez súhlasu materského klubu, nevyţaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré
je povinný uhradiť nový klub podľa RaPP, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak,
- Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 7. do 30. 9.2018 - 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.

ZÁKON O REGISTRI MNO - NOVÉ POVINNOSTI PRE TELOVÝCHOVNÉ JEDNOTY A ŠPORTOVÉ KLUBY
Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri MNO (mimovládnych neziskových organizácií), ktorý prináša
nové povinnosti aj pre športové kluby. TJ,ŠK, FK majú povinnosť doplniť údaje do registra MNO do 30.6.2019. Viac informácií boli
zaslané na FK mailom.
23.5.2019 bol oficiálne spustený formulár v elektronickej podateľni v ISSF pre generovanie povinnej registrácie do nového registra MNO
UPOZORŇUJEME VÁS ŢE JE TO POVINNÁ REGISTRÁCIA !
V PRÍPADE ŢE DO 30.6.2019 SI NESPLNÍTE TÚTO POVINNOSŤ, PO 1.7.2019 VÁM BUDÚ ODOBRATÉ KREDITY Z ESHOPU A NEBUDETE
MÔCŤ PRIJÍMAŤ ŢIADNE VEREJNÉ PROSTRIEDKY, ANI OD SFZ, MESTA, OBCE ANI VÚC !!!
Pokiaľ ste uţ registráciu spravili inou cestou, v kaţdom prípade si tlačivo vygenerujte aj v elektronickej podateľni v ISSF, my budeme
prihliadať jedine na tlačivá vygenerované v elektronickej podateľni v ISSF (duplicitne ich však posielať opäť nemusíte na ministerstvo).
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
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 cca 40 € za stretnutie)
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
Prihlášky do súťaţí je klub povinný pre kaţdé druţstvo zvlášť podať do 23.6.2019 včítane vypadávajúcich z VsFZ.
Prihlasovanie druţstiev bude vykonávané len formou elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manaţér si vytvára jednotlivé druţstvá
na súťaţný ročník 2019/2020 a následne v systéme ISSF – elektronická podateľňa – prihláška do súťaţe, zaregistruje prihlášku daného druţstva.
Elektronická prihláška sa podáva za kaţdé druţstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé druţstvá aj v súťaţiach mládeţe sú povinné zaregistrovať
aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaţe povinná poloţka.
Najbliţšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 27.6.2019 (štvrtok) v budove ObFZ o 16,00 hod.
Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je moţné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Zastavenie športovej činnosti od 17.06.2019 nepodmienečne na 1 stretnutie po 5 ŢK:
HE-DK-2018/2019-0152: Tomáš Šepeľa 1245426 N.Ladičkovce + 10€ DP čl. 37/5
Zastavenie športovej činnosti od 17.06.2019 nepodmienečne na 1 stretnutie za ČK:
HE-DK-2018/2019-0153: Peter Basarab 1218071 Habura + 10€ DP čl. 37/3
DK ObFZ HE udeľuje disciplinárne sankcie:
HE-DK-2018/2019-0154: TJ Druţstevník Habura pokutou 5 € za nenahlásenie výsledku a komentára redakcii Podvihorlatské noviny
zo stretnutia I. trieda dospelí 26.kolo TJ Druţstevník Habura- TJ Druţstevník Niţné Ladičkovce. + 10€
Moţnosť podania ţiadosti o úhradu pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti: hráč, ktorý bol v poslednom kole sezóny
napomínaný 5., 9.,12. alebo 15. ŢK, môţe podľa DP, čl. 37/6, písomne poţiadať o úhradu pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športovej
činnosti v sezóne 2019/2020.
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
KR ObFZ Humenné ďakuje rozhodcom a delegátom za odvedenú prácu v súťaţnom ročníku 2018/2019

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

