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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ
ROČNÍK: 2018/2019 ČÍSLO: 25 ZO DŇA 04.04.2019
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
ZÁKON O REGISTRI MNO - NOVÉ POVINNOSTI PRE 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.
Oznamujeme, ţe bola spustená moţnosť automatickej úhrady delegovaných osôb z kreditov, Celý návod nájdete :
https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob
Oznamujeme FK, ktoré majú mládeţnícke druţstvá, ţe v futbalnet.shop Vám boli aktivovali kredity (585,70 € na 1 druţstvo) pre rok 2019,
môţete ich pouţívať po celý rok. Pozorne si prosím prečítajte všetky potrebné informácie na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenieprispevkov-podla-zakona-o-sport
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 oblastných majstrovstiev 35 € za stretnutie)
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie XXXIX. ročníka finále pohára Nexis Fibers ObFZ medzi OŠK Ohradzany – TJ ŠM Ubľa dňa 8.5.2019
o 17,00 hod na ihrisku ul. Chemlonská 1, Humenné.
ŠTK súhlasí so zmenou UHČ I. trieda ţiaci U 15 - 10. kolo TJ Ptava NV Ptičie – OŠK Udavské na deň 8.5.2019 (streda) o 12,00 hod.
na ihrisku v Ptičom (vzájomná dohoda).
ŠTK súhlasí so zmenou UHČ I. trieda dorast U 19 - 10. kolo TJ Ptava NV Ptičie – OŠK Udavské na deň 8.5.2019 (streda) o 14,00 hod.
na ihrisku v Ptičom (vzájomná dohoda).
ŠTK dôrazne ţiada rozhodcov a DZ, aby pri štarte hráča bez RP uvádzali aj dôvod štartu hráča na OP, resp. iný dôveryhodný doklad.
ŠTK súhlasí so zmenou UHČ II. Trieda ţiaci sk “B“ U15-10.kolo TJ Tvarona Ulič - OFK Spartak Brekov na deň 6.4.2019 (sobota) o 10,00 hod.
na ihrisku vo Uliči (vzájomná dohoda). U – 154
ŠTK súhlasí so zmenou UHČ II. Trieda ţiaci sk "A" U15-10.kolo TJ Druţstevník Borov - TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica na deň 12.4.2019
(piatok) o 16,30 hod. na ihrisku v Oľke (vzájomná dohoda). U – 157

ŠTK oznamuje FK II. trieda dospelí, ţe vyţrebovanie nadstavbovej časti súťaţe bude uverejnené v ISSF a na webovej stránke
www.obfzhumenne.sk najneskôr utorok 16.4.2019. Prípadné ţiadosti o zmeny termínov, resp. výmeny poradia vyţrebovaných stretnutí
nahláste do štvrtka 18.4.2019 do 12,00 hod. cez systém ISSF cez detail stretnutia. Podané ţiadosti o zmeny termínov, resp. výmeny poradia
stretnutí do štvrtka do 12,00 hod budú bezplatné.
Najbliţšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 11.4.2019 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 01.04.2019 nepodmienečne na 1 stretnutie za ČK:
HE-DK-2018/2019-0094 Jakub Hric 1302444 /Lieskovec/ + 10€ DP čl. 46/1a/2
HE-DK-2018/2019-0092 Dávid Suchý 1235264 Kr. Brod +10€ DP čl. 37/3
Zastavenie športovej činnosti od 01.04.2019 nepodmienečne na 1 stretnutie po 5 ŢK:
HE-DK-2018/2019-0093 Kamil Suško 1269379 Ohradzany + 10€ DP čl. 37/5
Ţiadosť o zmenu DO:
DK ObFZ Humenné mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:
HE-DK-2018/2019-0095Michal Sabo 1237479 Lackovce + 10€ 1 súťaţné stretnutie do 30.06.2019,

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).

KOMISIA ROZHODCOV
Upozorňuje :
Rozhodcov a Delegátov o dôsledné vyplňovanie písomnosti zo stretnutí v zmysle usmernení na zimnom seminári.
Ţiada :
- Delegátov o uvádzanie pekných gólov do ankety „ Najkrajší gól mesiaca“ s uvedením mena a čísla hráča s príslušnosťou klubu,
minúty a stretnutia v ktorom bol gól dosiahnutý.
- rozhodcov, aby pri osobných trestoch hráčov (ŢK,ČK) presne uvádzali čas aj dôvod napomenutia podľa znenia pravidiel futbalu.
Pozýva :
Na základe sťaţnosti FK HABURA zhliadla videozáznam zo stretnutia RADVAŇ – HABURA , KR povaţuje sťaţnosť za neopodstatnenú .
a pozýva na svoje zasadnutie dňa 11.4.2019 o 16,00 hod.- DZ Cyril KLIČ
Zhliadla videozáznam zo stretnutia K.BROD – N.SITNICA a pozýva na svoje zasadnutie dňa 11.4.2019 o 16,00 hod.
- R Jozef ŠVEC stretnutie K.BROD – N.SITNICA
Ospravedlnenie :
KALANIN 6.4.- 14.4.,SKALKA 20.4. a 27.4.,GUĽKO P. 20.4., PIDANIČ Ľ. 7.4.,PIDANIČ M. PN od 3.4 do prihlásenia
Ţiada :
FK KOŠKOVCE , LUKAČOVCE , UBĽA o dodanie videozáznamov zo svojich stretnutí pod disciplinárnym opatrením
Oznamuje :
Zasadnutie komisie rozhodcov sa uskutoční 11.4.2019 o 16,00 hod. v budove ObFZ.

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

