SPRAVODAJ č.37
Súť. Roč. 2015/2016

13.04.2016

Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni:
1. ŠTK vie o potrebe dobudovania súvislého ohradenia HP na Štadióne Jozefa Pálku v Sáse.
S klubom OŠK Sása je dohodnutá na zabezpečení splnenia podmienky podľa Rozpisu súťaže čl.
XIII bod a). R nie je KOMPETENTNÝ upozorňovať ŠTK na jeho činnosť.
Komisia mládeže – predseda Vojtech Šando
1. KM oznamuje:
a) Začiatok súťaží mládeže jarnej časti v súťažnom ročníku 2015-2016 je nasledovný :
.prípravka MO U11 – 11.04. – 15.04.2016, 11.kolo
·žiaci MO U15 –
16.04. – 17.04.2016, 8. kolo
·dorast MO U19 –
16.04. – 17.04.2016, 11.kolo
·žiaci MO U13 23.04. - 24.04.2016, 10.kolo
Upozorňujeme FK MO prípravka U11, že ich súťaž začína v týždni od 11.– 15.04.2016,
11.kolom a už môžu od pondelka (11.04.2016) hrať svoje zápasy. Kolo č. 11 sa musí odohrať
v priebehu týždňa do piatku ( 15.05.2016) .
Tento postup platí pre celú jarnú časť MO U11.
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 stretnutia, 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.
2. KM schvaľuje zmeny termínov, miest a časov:
MO U13 , OŠK Babiná - TJ Družstevník Očová, 11.kolo 01.05.2016, 14:00, ihrisko Dobrá Niva
(ako predzápas dospelých OŠK Dobrá Niva ), zmena HČ, poplatok v MFS uhradí OŠK Babiná
sumu 10,00€ (RS X/ 4 ), uznesenie ZV-KM-2015/2016-0061
MO U13 – Zvolen, OŠK Babiná - MFK Vígľaš - Pstruša, 13.kolo,15.05.2016, HČ 14:00, ihrisko
Dobrá Niva ( ako predzápas dospelých OŠK Dobrá Niva ), zmena HČ, bez poplatku, uznesenie
ZV-KM-2015/2016-0062
MO U13 - Zvolen , OŠK Babiná - Zvolenská Slatina, 16 .kolo,05.06.2016, 14:30, ihrisko Dobrá
Niva ( ako predzápas dospelých OŠK Dobrá Niva ), zmena HČ, bez poplatku. uznesenie ZVKM-2015/2016-0063
MO U13 - Zvolen , OŠK Babiná - TJ Družstevník Slatinské Lazy, 18 .kolo,19.06.2016, 15:00,
ihrisko Dobrá Niva ( ako predzápas dospelých OŠK Dobrá Niva ), zmena HČ, bez poplatku.
uznesenie ZV-KM-2015/2016-0064
3.KM nariaďuje odohrať MFS :
MO U19-Zvolen, OTJ Terany - OŠK Stožok, 12. kolo, 23.4.2016, 11:00, štadión TJ Slovan
Dudince, zmena miesta a HČ, dôvodom sú úpravy hracej plochy v Teranoch
4.KM neschvaľuje zmeny termínov, miest a časov:
MO-U15 TJ Družstevník Látky - TJ Slovan Dudince, 8. kolo, hrá sa v pôvodnom termíne –
neskoré podanie žiadosti, chýba vyjadrenie H, (Spravodaj č.1, 35,36 - 2015-2016, KM )
Zároveň upozorňujem FK TJ Družstevník Látky, že v zmysle RS 2015/2016 uvedenú súťaž riadi
KM a preto je nutné všetky záležitosti spojené so súťažou žiakov riešiť s KM v zmysle SP, RS
a ostatných noriem SFZ.
5.KM berie na vedomie :
a) Žiadosť MFK Lokomotíva Zvolen o zmenu HČ stretnutí -MO U11. Akceptovaná bude len v
prípade dodržania pokynov RS a Spravodaj č. 9.,02.09.2015, KM - povinnosť domáceho FK. V
opačnom prípade budú stretnutia kontumované.
b) Oznámenie OŠK Sása o zmenu termínov MFS stretnutí -MO U11. Akceptovaná bude len v
prípade dodržania pokynov Spravodaj č. 9. 02.09.2015, KM - povinnosť domáceho FK dohodnúť
termín MFS. Dohodnutú zmenu termínu MFS žiadame podať podaním k príslušnému MFS

v ISSF a odsúhlasenie zmeny hosťujúcim FK KM v ISSF v termíne minimálne týždeň pred
dohodnutým termínom. V opačnom prípade budú stretnutia kontumované.,
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
1.HK žiada dole uvedené FK na vydokladovanie úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov
v jarnej časti ročníka 2015/2016 .
TJ Družstevník Rykynčice
- 1. splátka III. trieda dospelých – 150,00 €
2. HK upozorňuje dole uvedené FK na urýchlené vysporiadanie pohľadávky po lehote splatnosti mesačnej zbernej faktúry . Dátum splatnosti bol 11.04.2016. V prípade neuhradenia do
30.04.2016 bude podaný návrh na ŠTK na zastavenie činnosti od 01.05.2016.
TJ Družstevník Bzovík
OŠK Stožok
OTJ Terany
DK – predseda Marek Zemiar
DI-68 Michal Vronský 1240463 Sliač A - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 37/3 od 11.04.2016 (vylúčenie
po 2.ŽK),
DI-69 Peter Krkoš 1230761 Látky - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 37/5a od 11.04.2016 (5xŽK),
DI-70 Rastislav Kyslý 1181086 D. Niva - výkon zvyšku d. opatrenia DI-56 (1 MFS) na základe
žiadosti podm. odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 13.04.2016 na skúš. dobu 3 mesiace,
DI-71 Mário Kubiš 1201388 Látky - výkon zvyšku d. opatrenia DI-50 (2 MFS) na základe žiadosti
podm. odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 13.04.2016 na skúš. dobu 3 mesiace,
DII-42 Slavomír Dlhopolec 1222242 Budča - výkon zvyšku d. opatrenia DII-38 (1 MFS) na základe
žiadosti podm. odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 13.04.2016 na skúš. dobu 3 mesiace,
DII-43 Patrik Pohanka 1249957 Budča - výkon zvyšku d. opatrenia DII-39 (1 MFS) na základe
žiadosti podm. odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 19.04.2016 na skúš. dobu 3 mesiace,
DK zrušuje rozhodnutie DU11-7 z Spravodaja č. 24,
DK predvoláva na zasadnutie DK na deň 20.04.2016 o 14.30h v priestoroch ObFZ Zvolen Jozefa
Bernoláka, hlavného usporiadateľa TJ Hont. Moravce z MFS 12. kola Hont. Moravce – Budča,
prípadne štatutárneho zástupcu klubu.
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 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.
2. Ospravedlnení R: Ľ. Dado 6-14.5. 2016; Dräxler celá jar 2016, Gajdoš celá jar 2016, M. Slovák
7-8.5, 29.5. 2016, D.Kuchár – 17.4, 23.4, 30.4, 8.5, 14.5, 22.5, 28.5, 5.6, 11.6, 18.6.
Ukončenie aktívnej činnosti R: Matúš Pachinger a Štefan Pachinger.
Sekretariát ObFZ Zvolen – sekretár Jozef Hrdlička
1.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, Hulina Andrej, Kuchár Denis a Kuzma Martin.

