SPRAVODAJ č.12
Súť. roč. 2015/2016

23.09.2015

ŠTK – predseda Marek Valentýni
1.ŠTK upozorňuje TJ Družstevník Rykynčice na nesplnenie si povinností podľa Rozpisu súťaže čl.
XIV. bod 1o).
1.ŠTK odstupuje TJ Družstevník Cerovo na DK za nesplnenie si povinností podľa Rozpisu súťaže
čl. XIV. bod 1o) – opakovane.
2.ŠTK na základe Súťažného poriadku čl. 82 bod g) kontumuje MFS VIII. kola I. triedy dospelých
medzi TJ Družstevník Látky – OŠK Babiná v prospech TJ Družstevník Látky. Výsledok dosiahnutý
na HP ponecháva v platnosti.
3.ŠTK na základe Rozpisu súťaží čl. XV. bod 5. odstupuje OŠK Babiná na DK.
Komisia mládeže – predseda Vojtech Šando
1.KM schvaľuje výsledok MFS, ktoré riadili laickí rozhodcovia v zmysle SP :
MO U11, I. kolo, MFK Strojár Krupina – OŠK Sása 2:5 (0:3)
MFK Lokomotíva Zvolen - MFK Vígľaš-Pstruša 4:1 (1:1)
II.kolo, TJ Slovan Dudince - MFK Vígľaš-Pstruša 5:3 (3:1)
III.kolo, MFK Lokomotíva Zvolen – MFK Detva 4:0 (2:0)
MFK Vígľaš-Pstruša - OŠK Sása 1:2 (0:2)
2.KM na základe predložených žiadostí o zmeny termínov MFS :
schvaľuje zmenu termínu MFS – MO U15
- IV. kolo, TJ Tatran VLM Pliešovce – TJ Družstevník Podzámčok , pôvodný termín 26.09.2015,
So, 10:00, nový termín 27.09.2015, Ne, 10:00, ihrisko Pliešovce / uznesenie ZV-KM-2015/20160031,0032 / Poplatok 20,00 € uhradí v MZF TJ Družstevník Podzámčok , / RS II., čl.10/c/
3. KM upozorňuje FK na porušenie povinnosti domáceho FK doručiť zápis MFK na KM ObFZ ZV,
v súťaži MO U11. V prípade nedoručenia zápisu na KM ObFZ ZV v náhradnom termíne do
28.09.2015 budú FK riešené disciplinárne aj s postihom.
MFK Detva : I. kolo MFK Detva - TJ Slovan Dudince
II. kolo MFK Detva - MFK Strojár Krupina
OŠK Sása : II. kolo OŠK Sása - MFK Lokomotíva Zvolen
TJ Slovan Dudince : III: kolo TJ Slovan Dudince - MFK Strojár Krupina
4. KM upozorňuje TJ Družstevník Senohrad na porušenie povinnosti FK RS XIII., časť a) – prístup
na internet a príslušná technika v prípade opätovného porušenia RS, bude FK riešený
disciplinárne aj s postihom.
5. KM postupuje KR na riešenie R – Kuchárka Miroslav (1006599), MFS MO U19, TJ Družstevník
Senohrad –TJ Kriváň, za nedostatky v zápise a porušenie RS XI.,bod 4
6. KM opätovne 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 zápis 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 ISSF, tak aby do týždňa, kedy sa kolo
odohralo , boli dostupné výsledky verejnosti na Futbalnete.
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
HK dôrazne žiada MFK Detva na vydokladovanie úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov
v jesennej časti ročníka 2015/2016
/ Žiaci U11 – 140,00 € /.
HK žiada FK ŠKP Detva o vydokladovanie 3 a 4 splátky za mzdy rozhodcov v jesennej časti
ročníka 2015/2016 splatných v zmysle schváleného splátkového kalendára.
HK dôrazne upozorňuje dole uvedené FK na urýchlené vysporiadanie pohľadávky po lehote
splatnosti - mesačnej zbernej faktúry . Dátum splatnosti bol 10.09.2015. V prípade neuhradenia
do 30.09.2015 bude podaný návrh na ŠTK na zastaevenie činnosti od 01.10.2015.
TJ Družstevník Bzovík
TJ Družstevník Cerovo
TMK – predseda Ernest Peterke
1.TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA
GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín
dňa 15. novembra 2015 (nedeľa) v Banskej Bystrici – v budove FiF UMB, Tajovského 40 od
09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke
ssfz – rýchle správy) do 3. novembra 2015 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo
poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok
15.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu:
0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 , správa pre príjmatela: meno a priezvisko.
2.TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA B licencie pre držiteľov trénerskej UEFA
GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna
časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie
si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Termíny
jednotlivých blokov: 13.-15. november 2015, 18. -20.december 2015, 15. – 17. január 2016,
záverečné skúšky 8. marec 2016. Prihlášku na školenie posielajte do 30. októbra 2015 na
priloženom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ,
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
3.TMK SsFZ plánuje otvoriť školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich
trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 2 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná
skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania
a stravného). Termíny jednotlivých blokov: 27.- 28. november 2015, 19. - 20. december 2015,
záverečné skúšky 9. február 2016. Prihlášku na školenie posielajte do 30. októbra 2015 na
priloženom tlačive prihlášky (nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ,
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
DK – predseda Marek Zemiar
DI-9 Martin Šufliarsky 1258627 ŠKP Detva - výkon zvyšku d. opatrenia DI-4 (1 MFS) na základe
žiadosti podm. odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 23.09.2015 na skúš. dobu 3
mesiace,
DII-17 Jakub Ďurica 1218954 Č. D. Badín - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 21.09.2015
(vylúčenie po 2. ŽK),
DII-18 Jakub Ďurica 1218954 Č. D. Badín - DK podľa čl. 71/1,2b DP začína disc. konanie na
základe správy R a s účinnosťou od 28.09.2015 (po vykonaní d.o. DII-17) ukladá predbežné
opatrenie - pozastavenie výkonu športovej činnosti do skončenia disc. konania,
DII-19 Ján Ďurica 1187316 Č. D. Badín - DK podľa čl. 71/1,2b DP začína disc. konanie na základe
správy R a s účinnosťou od 23.09.2015 ukladá predbežné opatrenie - pozastavenie
výkonu
športovej činnosti do skončenia disc. konania,

DII -20 OŠK Stožok - na návrh ŠTK pokuta 50 € podľa čl. 12, 59 DP splatná v MZF (nenastúpenie
na MFS 7.kola Terany - Stožok),
DIII-6 TJ Cerovo - na návrh ŠTK pokuta 10 € splatná v MZF podľa čl. 64/1a,4 DP a čl. XIV/1/o
Rozpisu súťaží (nezabezpečenie prístupu na internet v MFS 5. kola) s tým, že DK žiada o
odstránenie nedostatku do najbližšieho domáceho MFS,
DIII-7 ŠK Litava - na návrh ŠTK pokuta 10 € splatná v MZF podľa čl. 64/1a,4 DP a čl. XIV/1/o
Rozpisu súťaží (nezabezpečenie prístupu na internet v MFS 5. kola) s tým, že DK žiada o
odstránenie nedostatku do najbližšieho domáceho MFS,
DK predvoláva na zasadnutie DK v priestoroch ObFZ Zvolen na deň 30. septembra 2015 o 14.30
hod: Miroslav Kucharka - R, Adam Gajdoš - AR, Andrej Hulina - AR, hráčov: Jakub Ďurica 1218954, Ján Ďurica - 1187316 a Roman Jambrich 1076486 - všetci Č. D. Badín.
Poučenie: Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie príslušnému odvolaciemu 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 Martin Kuzma aby do 28.9.2015 zaslal písomné vyjadrenie k neúčasti na
MFS 8 kola TJ Družstevník Podzámčok – ŠKP Detva.
2.KR berie na vedomie podnet KM za nesprávny postup R pri vypisovaní zápisu zo stretnutia MO
19 . Voči R budeme postupovať v zmysle zásad pre činnosť R.
3.KR odstupuje na DK rozhodcov Samuel Slovák neospravedlnená neúčasť na stretnutí MO U19
Stožok – Sielnica dňa 6.9.2015 a II. tr. dospelých Stožok – Sielnica dňa 6.9.2015 a Martin Paľov
neospravedlnená neúčasť na stretnutí II.tr. dospelých Pliešovce B – Budča dňa 5.9.2015.
4.KR akceptuje ospravedlnenie rozhodcu Patrika Paprčku a predloženie dokladu od lekára za
neúčasť na majstrovskom zápase U-19 medzi Kriváňom a Sielnicou 12.9.2015 o 12:00, no
upozorňuje , že do budúcna je nutné sa ospravedlniť okamžite telefonicky.
5.KR žiada TJ Družstevník Očová o doručenie videozáznamu zo stretnutia 8. kola dňa 20.9.2015
TJ Družstevník Očová – TJ Detvianska Huta na ObFZ Zvolen v termíne do 28.9.2015.
6.KR upozorňuje R Marcel Škurla , že pri neúčasti delegovaného AR2 má postupovať v zmysle
rozpisu súťaže ObFZ Zvolen Článok XVI posledný odsek bod 2 – chýba podnet na KR a HK. 7.
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.
7.KR žiada všetkých R a DZ , aby svoje ospravedlnenia na MFS zasielali v predstihu 14 dní na emajlovú 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.
8.KR žiada všetkých krajských R a DZ , ako aj rozhodcov ObFZ ZV – (Grenčík, Gúži, Hanesová,
Hromádka, Kučera St., Ozan ml., 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.
9.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 Zvolen – sekretár Jozef Hrdlička
1. Riadne zasadnutie VV ObFZ Zvolen sa uskutoční 30.09.2015 o 15,00 hod. v priestoroch
sekretariátu ObFZ Zvolen.
2. 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, Kuchár, Kyseľ, Draxler, Gajdoš. Potvrdenia predložte v termíne
najneskôr do 30.09.2015.

