SPRAVODAJ č. 1
Súť. roč. 2015/2016

08.07.2015

Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni
1.ŠTK upozorňuje všetky kluby prihlásené do nového súťažného ročníka 2015/2016 v ObFZ Zvolen na
povinnosť vytvorenia zmluvy s rozhodcom. Túto je rozhodca a zástupca klubu povinný podpísať a FK
doručiť na ObFZ Zvolen do 12. 08. 2015. Doručené Zmluvy po tomto dátume budú považované za neplatné
a FK, ktoré nebudú mať dostatočný počet zmlúv bude následne nahratá pokuta do MZF cez ISSF.
2.ŠTK oznamujem, že začiatok nového súťažného ročníka 2015/2016 bude 16. 08. 2016.
Komisia mládeže (predseda Vojtech Šando
1.KM schvaľuje v zmysle SP, článok 28, bod 4 na základe predložených dohôd o vytvorení spoločného
družstva mládeže pre súťažný ročník 2015 / 2016 :
a) TJ Družstevník Očová- OŠK Lieskovec , spoločné družstvo OŠK Lieskovec, súťaž
MO U15 – Zvolen, / uznesenie ZV-KM-2015/2016-0001, 0002 /
b) TJ Kriváň – ŠKP Detva, spoločné družstvo TJ Kriváň, súťaž MO U19 – Zvolen
/
uznesenie ZV-KM-2015/2016-0003, 0004 /
2.KM oznamuje:
a)FK nájdu rozdelenie mládežníckych družstiev do súťaží, pridelené štartovné čísla FK a termínov
listinu na nový súťažný ročník 2015-2016 na webovej stránke ObFZ : www.obfz.sk –– KOMISIA
MLÁDEŽE – Materiály, pod názvom: 2015/2016 mládež – pridelené čísla, termínovka, výnimky.
Kompletné vyžrebovanie jednotlivých súťaží mládeže nájdete v priebehu najbližších 14 dní postupne
na stránke ObFZ.
Vyžrebovanie jednotlivých kôl nájdete v krátkom čase aj na www.futbalnet.sk
b)Žiadame FK mládeže, aby si vo vlastnom záujme aktualizovali e-mailové a telefónne
adresy aktuálnych funkcionárov družstiev mládeže, najlepšie obratom – ihneď, najneskôr však do
20.júla 2015 podaním v ISSF na KM .
c)Žiadame FK mládeže, aby sa na KM obracali počas súťažnej prestávky výlučne e-mailovou formou,
kde im bude odpovedané rovnocenne, ako formou telefonicky, len vo vážnych záležitostiach sa môžu
obrátiť na KM telefonicky.
d)Žiadame FK, ktoré žiadali o výnimku pre družstvá mládeže na odohratie MFS v nedeľu po 12,00, aby
po vylosovaní súťaží ObFZ dokladovali zaslaním na e-mail obfzzv@obfzzv.sk, že tieto stretnutia
budú predzápasmi MFS dospelí v rámci súťaží konkrétneho FK. V prípade zistenia, že MFS
mládeže v nedeľu po 12,00 nenadväzuje ako predzápas na zápas dospelých, bude výnimka komisiou
zrušená do konca súťažného ročníka.
e)Žiadame FK, aby v prípade, že sú im známe dôvody na zmeny termínov, časov a miest MFS, využili
21 dňovú lehotu, keď nepotrebujú súhlas súpera k zmene ( okrem zmeny na pracovný deň) a
požiadali čo najskôr o zmenu prostredníctvom podania v ISSF.
Pripomíname, že žiadosť o zmenu termínu stretnutia v týždni, keď zasadá KM a už sa hrá konkrétne
MFS, komisia schváli len vo výnimočnom prípade ( sem v zmysle SP nepatri určite chorobnosť v družstve,
pobyt na prázdninách a pod.),
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
HK zverejňuje doručené medziodielové pohľadávky aj s evidenčným stavom
Dodávateľ :
Odberateľ :
Suma :
Splatnosť :
OZ OFK Sebechleby TJ Družstevník Cerovo
136,16 €
30.05.2015
Stav do 15 dní nerozporovaná, urgované nezaplatenie spravodaj 44, 30.06.2015 oznámenie o nezaplatení aj
na základe výzvy . HK odstupuje FK TJ Družstevník Cerovo na DK a ŠTK.
OŠK Stožok
TJ Družstevník Bzovík
212,70 €
05.06.2015
Stav do 15 dní nerozporovaná , nemáme informáciu o úhrade
MFK Vígľaš Pstruša TJ Družstevník Rykynčice 250,48 €
02.07.2015
Stav rozporovaná do 15 dní , prepracovaná v zmysle spravodaja 44 s novou lehotou splatnosti15 dní ,
nemáme informáciu o úhrade

OZ OFK Sebechleby FK Zvolenská Slatina
112,36 €
10.07.2015
Stav rozporovaná do 15 dní , prepracovaná v zmysle spravodaja 45 s novou lehotou splatnosti15 dní ,
nemáme informáciu o úhrade
FK Zvolenská Slatina OŠK Sása
84,76 €
07.07.2015
Stav do 15 dní nerozporovaná , nemáme informáciu o úhrade
OŠK Stožok
TJ Železná Breznica
184,50 €
19.06.2015
Stav do 15 dní nerozporovaná , nemáme informáciu o úhrade
Komisia R a D – predseda Tibor Kučera
Komisia rozhodcov pri ObFZ ZV ďakuje všetkým rozhodcom a delegátom za ich prácu v práve skončenom
ročníku 2014/2015 a praje všetkým príjemnú dovolenku.
Najbližšie stretnutie plánujeme na aktíve v auguste 2015 , tesne pred začiatkom ročníka 2015/2016.

Ing. Juraj Pilát
predseda ObFZ Zvolen

