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SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
Oznamujeme, ţe v zmysle Registračného a prestupového poriadku v ISSF novinkou sú elektronické registračné preukazy (ERP). Proces
objednávania ERP prináša v ISSF nasledovne zmeny:
- zrušilo sa exportovanie preukazov do výroby a tým pádom aj generovanie faktúr
- zrušil sa poplatok pri schvaľovaní ţiadosti o ERP
- na detaile osoby pribudla nová záloţka ‘História fotiek’. Na tejto záloţke je historicky prehľad všetkých RP, ktoré mala osoba vystavené
- fotografie hráčov sa zobrazujú aj v nominácií na stretnutie
Oznamujeme, že po skončení platnosti RP pri žiadosti o nový elektronický registračný preukaz (ERP) v ISSF musí byť nahratá
aktuálnejšia(novšia) fotografia ako bola ta predošlá. V prípade, že pri žiadosti o nový ERP bude použitá stará fotografia žiadosť bude
zamietnutá.
Elektronické registračné preukazy majú platnosť 2 roky.
Upozorňujeme, ţe k 1.7.2019 v zmysle zákona o športe v ISSF musí mať futbalový klub a klubový manaţér ISSF vygenerovaný členský poplatok
SFZ na sezónu 2019/2020
Bez vygenerovaného členského poplatku na sezónu 2019/2020 nie je umoţnené pracovať v ISSF.
Hráč ktorý žiada o transfer („prestup, hosťovanie“) musí mať vygenerovaný členský poplatok na sezónu 2019/2020. Členský poplatok
na sezónu 2019/2020 môže vygenerovať materský klub v ISSF, alebo si ho môže vygenerovať hráč v ISSF v "hornej lište" Moje členské
poplatky (hráč musí mať v ISSF vyplnené fakturačné údaje v časti „Môj účet“).
Bez vygenerovaného členského poplatku na sezónu 2019/2020 a platnej registrácie v ISSF nie je umožnené hráčovi schváliť, alebo
zamietnuť transfer v ISSF.

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.
Novelizovaný registračný a prestupoví poriadok nájdete na www.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
ŠTK schvaľuje:
V zmysle SP, čl. 23/e výsledky všetkých súťaţí riadených ObFZ v súťaţnom ročníku 2018/2019,
V zmysle SP, čl. 23/f konečné tabuľky súťaţí riadených ObFZ v súťaţnom ročníku 2018/2019,
V zmysle SP, čl. 24 zaradenie druţstiev do súťaţí ObFZ pre súťaţný ročník 2019/2020, na základe prihlášok,
Pridelené ţrebovacie čísla jednotlivým druţstvám pre súťaţný ročník 2019/2020,
Návrh zmien RS ObFZ pre súťaţný ročník 2019/2020.
ŠTK ObFZ Humenné schváli striedavý štart hráča mládežníckej kategórie, ktorého materský klub nemá prihlásené muţstvo v danej
mládeţníckej vekovej kategórií do iného druţstva v mládeţníckej kategórii v rámci súťaţí ObFZ Humenné.
Príklad: Hráč, ktorého materský klub má muţstvo v kategórii U15, avšak môţe štartovať aj v kategórii U13, tak ŠTK schváli striedavý štart pre
tohto hráča aj do druţstva iného klubu, ktoré má prihlásené muţstvo v súťaţi U13. V ten istý hrací deň však môţe štartovať len za jedno druţstvo.
ŠTK ObFZ Humenné schváli striedavý štart hráča, ktorý po ostaršení nastupuje za muţstvo dospelých vo svojom materskom klube, avšak jeho
materský klub nemá prihlásené muţstvo v dorasteneckej kategórii, pričom ObFZ Humenné schváli takýto striedavý štart len pre druţstvo dorastu
v rámci súťaţe ObFZ Humenné.
Príklad: Hráč je ostaršený a nastupuje v kategórii dospelých vo svojom materskom klube. Pokiaľ materský klub nemá prihlásené muţstvo
v dorasteneckej súťaţi, tak ŠTK schváli pre tohto hráča striedavý štart do dorasteneckého muţstva iného klubu. Tento hráč tak bude nastúpiť
v sobotu za muţstvo dorastu v ktorom má schválený striedavý štart a v nedeľu za materský klub v kategórií dospelých.
.
Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je moţné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Možnosť podania žiadosti 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 oznamuje:
Termín konania letného doškoľovacieho seminára R a DZ ObFZ Humenné sa uskutoční dňa 21.07.2019 (nedeľa) o 8:00 v priestoroch reštaurácie
Šport na Chemlonskej ulici v Humennom. Účasť na seminári je nevyhnutnou podmienkou pre zaradenie R a DZ na Nominačné listiny pre súťaţný
ročník 2019/2020.
Program seminára bude zverejnený na webovej stránke ObFZ Humenné.

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

