SPRAVODAJ č.10
Súť. Roč. 2015/2016

09.09.2015

Komisia mládeže – predseda Vojtech Šando
1. KM schvaľuje výsledok MFS, ktoré riadil laický rozhodca v zmysle SP , čl. 73,b,c:
MO U13, I. kolo, MFK Vígľaš-Pstruša – TJ Družstevník Očová 1:8 (0:4)
2. KM na základe predložených žiadostí o zmeny termínov MFS :
schvaľuje zmenu termínu MFS – MO U13
- V. kolo, OŠK Babiná – OZ OFK Sebechleby, pôvodný termín 27.09.2015, Ne, 10:00,nový termín
26.09.2015, So, 10:00,ihrisko Dobrá Niva / uznesenie ZV-KM-2015/2016-0022,0023 /
Poplatok 20,00 € uhradí v MZF OZ OFK Sebechleby, / RS II., čl.10/c/
3. KM oznamuje FK prihlásených v súťaži MO U11:
a) MFS – za prípravu a priebeh 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 ), vyplnenie
tlačiva podľa pretlače a vzoru
- po zápase do 1 hod zaslať SMS na 0907227834 v tvare Domáci –Hostia
konečný výsledok, ( polčasový výsledok) , priezvisko posielajúceho.
- po zápase zaslať do 24 hod mailom na obfzzv@obfzzv. sk a originál doručiť na KM
- doručenie originál zápisu MFS na KM ObFZV do utorka po týždni, kedy sa odohral MFS
- dohodnutý termín oznámiť podaním na KM v ISSF( príslušný zápas) min 24 hod vopred ( len domáci FK )
c)
Povinnosti obidvoch FK:
- dohodnúť sa na termíne a dodržať termín a čas
- dohodnúť sa na R
- vyplniť a podpísať zápis MFS
- nahrať nomináciu v ISSF najneskoršie do 24 hod po MFS
- min. 7 hráči musia mať RP /t.j.min počet hráčov /, ostatní môžu hrať a v zápise sa uvedie meno
priezvisko , dátum narodenia .( platí len pre jesennú časť súťaže)
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 v ISSF. FK sa môžu vzájomne
dohodnúť, v ktorý deň MFS predohrajú! Ak nebude MFS odohraté do termínu, ktorý je v ISSF( do PA) ,
budú FK riešené disciplinárne aj s postihom.
Po doručení zápisov, KM zabezpečí ich vloženie do ISSFtak, aby do týždňa, kedy sa kolo odohralo , boli
dostupné výsledky verejnosti na Futbalnete.
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
HK žiada dole uvedený FK na vydokladovanie úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov v jesennej časti
ročníka 2015/2016 .
Žiaci U11 - MFK Detva – 140,00 €
DK – predseda Marek Zemiar
DI-6 Marián Balog 1210728 Dudince - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 46/1a,c DP od 07.09.2015
(zmarenie
gól. šance),
DI-7 FK Zv. Slatina - na návrh KR pokuta 50 € podľa čl. 12, 64/1b,3 DP splatná v MZF (nevyhotovenie
úplného videozáznamu z MFS ZV. Slatina - ŠKP Detva),
DII-8 Milan Cmarko 1358378 Stožok - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 45/1,2a DP od 07.09.2015 (zakázaný
spôsob hry),
DII-9 Lukáš Kanka 1129190 Budča - PVSČ na 4 SSN podľa čl. 49/1b,2b DP od 07.09.2015 (napadnutie
protihráča),
DII-10 Patrik Klimo 1258701 Stožok - PVSČ na 4 SSN podľa čl. 53/1,2b DP od 09.09.2015 (neoprávnený
štart v MFS 3. kola Budča - Stožok),
DII-11 Vladimír Melicherčík 1246831 Stožok - PVF kapitána D na 1 mesiac od 09.09.2015 podľa čl. 53/1,3b
DP (neoprávnený štart H)
DII-12 Ľubomír Výbošťok - VD Stožok - PVF ved. družstva na 1 mesiac od 09.09.2015 podľa čl. 53/1,3b

DP (neoprávnený štart H),
DII-13 Marián Výbošťok - T Stožok - PVF trénera na 1 mesiac od 09.09.2015 podľa čl. 53/1,3b DP
(neoprávnený štart H),
DII-14 OŠK Stožok - na návrh ŠTK pokuta 33 € podľa čl. 12, 64/1b,4 DP splatná v MZF (neúčasť K a H na
zasadnutí ŠTK dňa 02.09.2015),
DII-15 Valerián Chovan 1204643 Č. D. Badín - výkon zvyšku d. opatrenia DII-65 2014/2015 (1 MFS) na
základe žiadosti podm. odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 14.09. 2015 na skúš. dobu 3mesiace,
DIII-5 TJ Cerovo - na návrh ŠTK pokuta 50 € podľa čl. 12, 59 DP splatná v MZF (nenastúpenie na
MFS
3.kola H. Nemce B - Cerovo),
DU15-1 Stanislav Žigmund 1098864 -T Pliešovce U15 - PVF trénera na 1 mesiac od 07.09.2015 podľa čl.
48/1c,2b DP (HNŠ voči R),
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 oznámenia rozhodnutia osoba, ktorá proti rozhodnutiu môže podať odvolanie (čl. 78 ods.
2 písm. f/ DP).
Komisia rozhodcov – predseda Tibor Kučera
1. KR žiada rozhodcu Samuel Slovák o písomné zdôvodnenie neúčasti na stretnutí MO U19 Stožok –
Sielnica dňa 6.9.2015 a II. Tr. Dospelých Stožok – Sielnica dňa 6.9.2015.
2. KR žiada rozhodcu Martin Paľov o písomné zdôvodnenie neúčasti na stretnutí II. Tr. Dospelých Pliešovce
B – Budča dňa 5.9.2015.
3. KR doporučuje klubom II.triedy, III. Triedy a dorastu , aby si vo vlastnom záujme robili zo stretnutia
videozáznam, ktorý by pri prípadných sťažnostiach, poskytli KR na riešenie.
4.KR žiada všetkých R a DZ , aby svoje ospravedlnenia na MFS zasielali v predstihu 14 dní na e-majlovú
adresu Rastislav.gonda1@gmail.com a kucera.mktelektro@gmail.com. Neskoršie ospravedlnenia bude
KR akceptovať iba vo výnimočných prípadoch. V iných prípadoch bude KR postupovať v zmysle zásad pre
činnosť R a DZ.
5.KR žiada všetkých krajských R a DZ , ako aj rozhodcov ObFZ ZV – (Grenčík, Gúži, Hanesová,
Hromádka, Kučera St., Ozan ml., Slovák Samuel, Urda, Zemko, Žiak), aby si prišli na ObFZ ZV v čase od
8°° hod do 13,30 hod podpísať „Dohody o pracovnej činnosti“. Bez podpísania dohody a prípadnej delegácie
na stretnutie nebudú R a DZ vyplatení.
6.KR žiada, aby R a DZ, ktorí sa nezúčastnili letného aktívu, aby dodatočne vypísali a zaslali na ObFZ ZV ,
alebo na e-mailovú adresu kucera.mktelektro@gmail.com, evidenčný list R a DZ. Aktívu sa nezúčastnili
a evidenčný list doteraz nezaslali – Dräxler, Dupej, Gajdoš, Maga.
Sekretariát ObFZ Zvole – sekretár Jozef Hrdlička
1. Žiadame rozhodcov, ktorí majú s ObFZ Zvolen podpísanú Dohodu o brigádnickej práci
študenta o predloženie Potvrdenia o návšteve školy za školský rok 2015/2016.
Jedná sa o rozhodcov: Bolf, Fašang, Kuchár, Kuzma, Slančík,Murín, Kyseľ, Paprčka, Pachinger M., Slovák
Martin, Draxler, Gajdoš. Potvrdenia predložte v termíne najneskôr do 30.09.2015.

