SPRAVODAJ č.38
Súť. Roč. 2015/2016

20.04.2016

Komisia mládeže – predseda Vojtech Šando
1. KM schvaľuje zmeny termínov, miest a časov:
MO U11 , OŠK Sása – MFK Lokomotíva Zvolen, 12.kolo, pôvodný termín do 22.04.2016 (PA),
ihrisko Sása, nový termín 23.04.2016, NE, 14:00 ,ihrisko Sása, poplatok v MFS uhradí OŠK
Sása, sumu 20,00€ (RS XV / 4 ), uznesenie ZV-KM-2015/2016-0066
2. KM berie na vedomie :
a) Žiadosti OŠK Sása o zmenu stretnutí 11,15,16,19. kolo - MO U 11,. Akceptovaná bude len v
prípade dodržania pokynov RS a Spravodaj č. 38, KM - povinnosť FK MO U 11. ( odsúhlasené
hosťujúcimi FK). V opačnom prípade budú stretnutia kontumované v zmysle SP.
3. KM oznamuje FK prihlásených v súťaži MO U11:
Povinnosti FK a ich doplnenie pre jarnú časť MO U 11:
A.
a) MFS – za prípravu a priebeh zápasu je zodpovedný domáci FK.
b) Povinnosti domáceho FK:
- pripraviť ihrisko, bránky a lopty (pokyny v RS 2015-2016)
- zabezpečiť R resp. dohodnúť s hosťujúcim družstvom R - laika
- pripraviť papierový zápis (tlačivo sa nachádza na stránke ObFZ - tlačivá, zápis o stretnutí ),
vyplniť tlačivo podľa pretlače a vzoru pred a po zápase aj s podpismi osôb zodpovedných za
oba FK.
- po zápase do 1 hod zaslať SMS na 0907227834 v tvare Domáci –Hostia konečný výsledok,
( polčasový výsledok) , priezvisko posielajúceho
 po zápase zápis zaslať do 24 hod mailom na obfzzv@obfzzv. sk a originál zápisu
doručiť na KM
- doručenie originál zápisu MFS na KM ObFZV do utorka po týždni, kedy sa odohral MFS
- dohodnutý termín oznámiť podaním k príslušnému zápasu na KM v ISSF min týždeň vopred
( domáci FK ak sa hrá príslušne kolo t.j. PO – PA. Ak sa jedná ako o iný termín , dohodnutú
zmenu musí v ISSF potvrdiť aj hosťujúci FK )
c) Povinnosti obidvoch FK:
 dohodnúť sa na termíne a dodržať termín a čas . V prípade ak sa jedná o iný termín ako sa
hrá príslušne kolo t.j. PO – PA, domáci FK dá v ISSF podanie k príslušnému zápasu na
KM a dohodnutú zmenu musí v ISSF potvrdiť aj hosťujúci FK. Len takto zmenený termín
KM akceptuje. Iné zmeny sú neprípustné a zápas bude kontumovaný v zmysle SP.
- dohodnúť sa na R
- vyplniť a podpísať zápis v papierovej forme MFS
- nahrať nomináciu v ISSF najneskoršie do 24 hod po MFS
- všetci hráči musia mať RP
Postupne je potrebné objednať RP tak , aby v jarnej časti už nastupovali hráči len s platným
RP.
d) Príslušné kolo sa musí odohrať do PA podľa vylosovania MFS a zverejnené v ISSF. FK sa
môžu vzájomne dohodnúť, v ktorý deň MFS predohrajú! Ak nebude MFS odohraté do termínu,
ktorý je v ISSF( do PA) a KM neobdŕžala načas podanie domáceho FK o zmenu MFS
a potvrdený súhlas hosťujúcim FK ( podanie ISSF), budú FK riešené disciplinárne aj s
postihom.
Po doručení zápisov na ObFZ, vložení nominácií FK – povinnosť FK, KM zabezpečí
vloženie zápisu do ISSF tak, boli dostupné výsledky verejnosti na Futbalnete.
B ) FK kompletné vyžrebovanie jednotlivých súťaží mládeže nájdete( klubový ISSF manžér)
v ISSF, ktoré je záväzné a na www. futbalnet.sk.
C ) FK, že v zmysle RS 2015/2016, časť III. Miesto stretnutie, bod 3.,4. povoľuje odohrať
súťaže dorastu a žiakov len na trávnatých futbalových ihriskách. KM zmenu odohrať MFS
na ihrisku s umelou trávou povolí len v prípadoch pretrvávajúceho zlého počasia.

DK – predseda Marek Zemiar
DI-72 Jozef Špurek 1095115 Sása - PVSČ na 3 SSN podľa čl. 49/1a,2a od 18.04.2016
(napadnutie protihráča),
DI-73 Valent Marcinek 1088644 Kriváň - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 37/3 od 18.04.2016 (vylúčenie
po 2. ŽK),
DI-74 Tomáš Zaťkov 1171398 Bzovík - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 37/5a od 18.04.2016 (5xŽK),
DII-44 Marek Melíšek 1207736 Sebechleby - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 37/3 od 18.04.2016
(vylúčenie po 2. ŽK),
DII-45 Viktor Bernáth 1249958 Budča - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 37/5a od 18.04.2016 (5xŽK),
DII-46 TJ Hont. Moravce – podľa čl. 58/2d, 28/1 DP zákaz uskutočnenia stretnutia na štadióne TJ
Hontianske Moravce na 1 domáce súťažné stretnutie od 20.04. 2016, pričom podľa čl. 28/3
DP sa výkon d. opatrenia podmienečne odkladá na skúš. dobu 3 mesiace (vniknutie diváka
na HP v MFS H. Moravce – Budča),
DIII-19 Ján Kožík 1186024 Senohrad – DK nevyhovuje žiadosti o zmenu d. opatrenia DIII-8,
pretože nie sú splnené podmienky podľa čl. 41/1 DP
Poučenie: Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie príslušnému odvolaciemu orgánu do 7
dní od uverejnenia v Spravodajcovi ObFZ, resp. v systéme ISSF za podmienok uvedených v čl. 80
- 85 DP a s úhradou poplatku podľa čl. XV bod 4 Rozpisu futbalových súťaží ObFZ Zvolen. Proti
rozhodnutiam podľa čl.37 ods. 3, 5, 8 odvolanie nie je prípustné. Rozhodnutia obsahujú
odôvodnenie, ak o jeho vypracovanie požiada do 5 dní od oznámenie rozhodnutia osoba, ktorá
proti rozhodnutiu môže podať odvolanie (čl. 78 ods. 2 písm. f/ DP).
Komisia rozhodcov – predseda Tibor Kučera

1.KR žiada R – Tomáš Dupej - písomné vyjadrenie dôvodu uzavretia zápisu stretnutia MO U19
11.kolo zo 17.4.2016 Detvianska Huta – Kriváň, až na druhý deň od odohratia stretnutia.
Vyjadrenie zaslať do termínu 25.4.2016.
2.KR žiada OŠK Dobrá Niva o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 17. Kola OŠK D. Niva – TJ
Družstevník Podzámčok na ObFZ ZV do 25.4.2016.
3.KR žiada všetkých R a DS, aby dôrazne dbali na pokyny pred začiatkom jarnej časti súťažného
ročníka 2015/2016 a všetky náležitosti týkajúce sa stretnutia, prípravy stretnutia, štartu hráčov,
uvádzali v zápisoch o stretnutí a v správe DS. Zároveň na všetky nedostatky v stretnutí upozornili
KR v „Podaní na komisiu“.
Pre štart hráča v súťažnom stretnutí podľa SP platí:
(1)Hráč musí mať platný registračný preukaz.
(2)Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom; tým
nie je dotknutá možnosť hráča nastúpiť na stretnutie bez registračného preukazu za podmienok
uvedených v odsekoch 3 až 6.
(3)Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem týchto prípadov:
a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a
jeho žiadosť o vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou a
registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo
b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a
predloží platný registračný preukaz najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia
riadiacemu orgánu súťaže.
(4)Hráč, ktorý nemá osobný doklad totožnosti s fotografiou, nesmie na stretnutie nastúpiť; to
neplatí, ak hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad
preukazujúci jeho totožnosť podľa odseku 3 aj bez fotografie (napr. karta poistenca).
(5)Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 identifikovať hráča podľa
predloženého dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a fotografie overiteľnej v ISSF za účasti
kapitánov oboch družstiev a túto skutočnosť aj s odôvodnením uviesť v zápise o stretnutí.
(6)Ak hráč nemôže registračný preukaz predložiť podľa odseku 3 písm. b) preto, že bol zničený,
stratený alebo odcudzený, je povinný predložiť najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia
riadiacemu orgánu súťaže doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.

5.Ospravedlnení R: Patrik Paprčka – od 23.4.2016 do odvolania.
Ospravedlnení DZ: Miroslav Ivanič – 8.5 a 28.5.2016.
Sekretariát ObFZ Zvolen – sekretár Jozef Hrdlička
1.Riadne zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 27.04.2016 o 15,00 hod. v priestoroch
sekretariátu ObFZ Zvolen.
2.Upozorňujeme rozhodcov, ktorí majú uzatvorenú Dohodu o brigádnickej práci študenta a
nepredložili potvrdenie o návšteve školy, aby tak urýchlene urobili . Jedná sa o rozhodcov : Bolf
Tomáš, Kuchár Denis a Kuzma Martin.
TMK – predseda Ernest Peterke
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Trnavská cesta 100 / II 821 01 Bratislava
PROGRAM PODPORY TALENTOVANÝCH FUTBALISTOV SFZ
NOMINÁCIA
oblastného výberu Zvolen
na tréningový zraz
v Dobrej Nive dňa 25. apríla 2016 (pondelok)
Nominovaní hráči U14
1 Jakub Sarvaš
FK Slovan Kúple Sliač
2.Jakub Urban
FK Sovan Kúpele Sliač
3.Milan Chromek
FK Sovan Kúpele Sliač
4.Leo Anderle
FK Sovan Kúpele Sliač
5.Daniel Jurčo
TJ Kriváň
6.Lukáš Marcinek
TJ Kriváň
7.Samuel Bača
TJ Družstevník Sl.Lazy
8.Adam Novikmec
TJ Družstevník Podzámčok
Nominovaní hráči U13
1.Adrian Kršiak
TJ Slovan Didince
2.Marek Berky
FK Slovan Kúpele Sliač
3.Adam Kováč
TJ Družstevník Očová
4.Róbert Halaj
TJ Kriváň
5.Patrik Bukovčan
MFK Strojár Krupina
6.Andrej Piliar
7.Ján Chabada

MFK Detva
MFK Detva

Nominovaní hráči U12
1.Samuel Chabada MFK Detva
2.Adam Chabada
MFK Detva
3.Dominik Murín
MFK Detva
4.Dominik Sabo
MFK Detva
5.Tomáš Ostrihoň
MFK Detva
6.Daniel Ostrihoň
7.Andrej Velič
8.Samuel Dom
9.Matej Marcinek
10.Ján Debnár
Realizačný tím:

MFK Detva
MFK Vígľaš-Pstruša
TJ Kriváň
TJ Kriváň
TJ Kriváň

9. David Ondračka OŠK Dobrá Niva
10.Miroslav Crichel MFK Strojár Krupina
11.Adrian Holic
TJ Družstevník Sl.Lazy
12.Richard Maťaš
TJ Slovan Dudince
13.Denis Baxa
TJ Slovan Dudince
14.Alexandra Kirthová TJ Slovan Dudince
15.Šimon Janič
TJ Podzámčok

8. Igor Oláh
MFK Detva
9. Pavel Mlynarčík OŠK Lieskovec
10.Jozef Krilek
MFK Strojár Krupina
11.Samuel Bariak
MFK Strojár Krupina
12.Daniela Zaušková MFK Detva-hosťovanie
TJ Kriváň
13.Tomáš Psotka
MFK Detva
14.Július Melicherčík MFK Detva
MFK Strojár Krupina
MFK Strojár Krupina
MFK Strojár Krupina
MFK Strojár Krupina
TJ Družstevník
Podzámčok
16.Adam Sás
TJ Družstevník Očová
17.Matej Miškovský FK Slovan Kúpele Sliač
18.Samuel Škombár FK Slovan Kúpele Sliač
19.Roman Varga
FK Slovan Kúpele Sliač
20.Dominika Paterová TJ Slovan Dudince
21.Alex Židík
TJ Slovan Dudince
11. Andrej Sojka
12.Adrián Gyerpál
13.Patrik Cibula
14.Natan Vician
15.Matúš Badinka

Tréneri: U12: Maroš Skopál
U13: Radoslav Ištván
U14: Ernest Peterke
Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 25.apríla 2016 o 17,00 hod. v areáli futbalového ihriska
OŠK Dobrá Niva. Ukončenie tréningového zrazu je plánované na pondelok 25.apríla 2016 o
18,45 hod. v Dobrej Nive.
Uvolnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za
zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že SFZ nepreberá
zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia
organizátora podujatia.
V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Ernesta Peterkeho č.t.0902 208
798.
Hráči si prinesú: kopačky, chrániče, tréningové oblečenie, tepláky
Priniesť so sebou preukaz poistenca!
Peter Šťefaňák
tréner mládeže SFZ

Ernest Peterke
hlavný tréner PPTF SFZ
pre ObFZ Zvolen

