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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ 

ROČNÍK: 2016/2017  ČÍSLO: 24  ZO DŇA  30.03.2017 

 

SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 
  
 
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 
 
Informácie k striedavému štartu hráča (mládež) podľa SP čl.28 bod 8-10. 
od jarnej časti ročníka 2016/2017. 
 
Na základe SP SFZ znenia čl.28, hlavne: 
 
(8)Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o 
striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii. 
 
- dohoda dvoch klubov znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu 
súhlasným stanoviskom, aby mohla byť táto žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez 
vyjadrenia materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť 
schválená. 
 
Princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred 
začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr. 
 
Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný 
úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať 
iný striedavý štart a ani iný transfér. 
 
Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom 
ročníku na striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ. 
 
Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený poplatok 5 EUR. 
 
 
 
 

http://www.obfzhumenne.sk/
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Ako vyžiadať hráča na striedavý : 
 
Funkcionalita: KM v ISSF / elektronická podateľňa / žiadosť o transfér hráča / typ žiadosti: 
striedavý štart , registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný 
deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať a 
zaslať žiadosť. 
 
Slovenský futbalový zväz - deaflympijský výbor Slovenska hľadá nepočujúcich 
futbalistov pre reprezentáciu SR. 
Ak vo vašom futbalovom klube hrávajú nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti 
vo veku 15 aţ 35 rokov, prosím kontaktujte na 0903 024 063 sms (Peter Birka) alebo na 
0911 370 888 (Dušan Dedeček). Prípadne na emailovej adrese: office@deaflympic.sk 
Informácie nájdete na:  www.obfzhumenne.sk 
 
 
 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 
 
 
Schvaľuje výsledky dohrávaných stretnutí: 
12. kola I. triedy Borov – V.Hrušov  dosiahnuté na HP 
14. kola I. triedy  Ubľa - Ladičkovce dosiahnuté na HP 
 
ŠTK oznamuje, ţe  semifinále Nexis Fibers a ObFZ Humenné sa odohrá  dňa: 
1.semifinále 
 
V.Hrušov - Borov     12.4.2017 (streda)  o 16.30 hod. 
 
Ubľa - Belá n/C        13.4.2017 (štvrtok)  o  16.30 hod 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

KOMISIA MLÁDEŽE 
  
 
KM schvaľuje pre FK Kamenica n/C zmeny času konania domácich zápasov mládeţe v 
jarnej časti súťaţného ročníka 2016/2017 a to ţiaci U15 o 10.00 hod. a dorast U19 o 
12.00 hod. 
 
KM nariaďuje odohrať stretnutie II. triedy dorast 9.kolo Koškovce – Košarovce dňa 
29.4.2017 o 12:00 hod 
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Proti rozhodnutiam komisie mládeže je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní. 
 
 

KOMISIA ROZHODCOV  

 
Komisia rozhodcov : 
Upozorňuje : 
Rozhodcov a delegátov , aby ospravedlnenie zasielali najneskôr 14 dní pred stretnutím, 
alebo seminárom e-mailom na adresu sekretariat.@obfzhumenne.sk 
Berie na vedomie : 
Ospravedlnenie zo seminára rozhodcov R FIRKAĽ 
Ospravedlnenie : 
MAKAR- na jarnú časť  2016/17,SMOĽÁK 19.4 – 6.5., 
Pozýva : 
Na svoje zasadnutie 6.4.2017 o 16,30 hod – D : GUĽKO M.,BOBER 
R - FIRKAĽ,PROKOPČÁK 
Ţiada : 
O zaslanie videozáznamu zo stretnutia UBĽA – LADIČKOVCE do 4.4.2017 
Zasadnutie : 
KR ObFZ sa uskutoční 6.4.2017 o 16,00 hod. v budove ObFZ 
 
Zmeny a doplnenie delegácie na 1- 2.4.2017 
 

OBSADENIE ROZHODCOV I.TRIEDA DOSPELÍ 

15. kolo 02.04.2017 o 15,30 hod. 

               Stretnutie        R       AR1      

AR2 

      DZ  Poznámka 

 K.BROD PAPÍN GRAJCAR RUDÍK  SMOĽÁK Sob UHČ 

 DLHÉ BELÁ TURČÍK BUCHLÁK  KALANIN  

 LIESKOVEC UBĽA GREŠKO METYĽ  BOLINGER  

 LADIČKOVCE LUKAČOVCE KUCER VASILENKO  KLIČ  

 KOŠKOVCE V.HRUŠOV SOPRJAK SEMAN  FIRDA T.  

 UDAVSKÉ LACKOVCE JANCUSKO CHRIN  DZIDO  

 V.SITNICA BOROV BARNIŠIN P. GRAJCAR  BARNIŠIN    

 

 

 

OBSADENIE ROZHODCOV II.TRIEDA DOSPELÍ 

15. kolo 02.04.2017 o 15,30 hod. 

               Stretnutie        R       AR1      AR2       DZ  poznámka 

 UL.KRIVE BRESTOV RUDÍK   SMOĽÁK  

 KOLONICA HABURA PIDANIČ 

M. 

    

 N.SITNICA ŇAGOV SKALKA   VOJTKO  

 HRABOVEC ROVNÉ ŠVEC     

 Z.HAMRE ROKYTOV RYŠÁK   POLOVKA  

 ZUBNÉ OHRADZANY JELINEK ZADRAŽNÝ  GROŠKO  

 TURCOVCE HRUBOV VARGA     

 

Telefónny kontakt rozhodcov ObFZ: 
Barnišin Peter – 0915321502 
 
Marinič Peter  - 0944129373   0911230245  marinic.peter@hotmail.com 
Feďo Vladimír - 0908638343     vladimirfedo01@gmail.com 
Matta Lukáš  - 0917649180         mattalukas@gmail.com 
Metyľ Ján  - 0919124377            jan.metyl@centrum.sk 
Rebej Pavol   - 0944624292         pavel.rebej@gmail.com 

mailto:sekretariat.@obfzhumenne.sk
mailto:marinic.peter@hotmail.com
mailto:mattalukas@gmail.com
mailto:jan.metyl@centrum.sk
mailto:pavel.rebej@gmail.com
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Upozorňuje : 
Rozhodcov a delegátov na dôslednú kontrolu registračných preukazov (SP čl.43 viď 
prílohu)a výsledok  uviesť v Zápise resp. Správe. 

 
Článok 43 

Registračný preukaz a identifikácia hráča  
1. Hráč musí mať platný registračný preukaz. 
 
2. Registračný preukaz nemôţe byť nahradený občianskym preukazom, ani iným 
dokladom; tým nie je dotknutá moţnosť hráča nastúpiť na stretnutie bez 
registračného preukazu za podmienok uvedených v odsekoch 3 aţ 6.  
 
3.Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem 
týchto prípadov:  
a) hráč predloţí osobný doklad totoţnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v 
ISSF a jeho ţiadosť o vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou 
matrikou a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo  
b) hráč predloţí osobný doklad totoţnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v 
ISSF a predloţí platný registračný preukaz najneskôr do 48 hodín od začiatku 
stretnutia riadiacemu orgánu súťaţe. 
 
4.Hráč, ktorý nemá osobný doklad totoţnosti s fotografiou, nesmie na stretnutie 
nastúpiť; to neplatí, ak hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie 
môţe predloţiť doklad preukazujúci jeho totoţnosť podľa odseku 3 aj bez fotografie 
(napr. karta poistenca).  
 
5.Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 identifikovať hráča 
podľa predloţeného dokladu preukazujúceho jeho totoţnosť a fotografie overiteľnej v 
ISSF za účasti kapitánov oboch druţstiev a túto skutočnosť aj s odôvodnením uviesť v 
zápise o stretnutí.  
 
6.Ak hráč nemôţe registračný preukaz predloţiť podľa odseku 3 písm. b) preto, ţe bol 
zničený, stratený alebo odcudzený, je povinný predloţiť najneskôr do 48 hodín od 
začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaţe doklad potvrdzujúci túto skutočnosť 
 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 
DK ObFZ zamieta ţiadosť: 
U0110: Lukáš Danko 1254841 + 10€ (Koškovce) 
 
Najbližšie zasadnutie DK ObFZ sa uskutoční 6.4.2017 o 16:30 
 
 
 

 
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 

DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP). 
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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 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 

http://www.obfzhumenne.sk/

