SPRAVODAJ č. 4
Súť. roč. 2015/2016

29.07.2015

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)
KM schvaľuje zmenu MFS na základe predložených žiadostí o zmeny termínov MFS:
MO U13, I. kolo, MFK Strojár Krupina "B" – TJ Družstevník Slatinské Lazy , pôvodný termín
30.08.2015, 10:00, nový termín 01.09.2015, UT, 10:00, ihrisko MFK Krupina. Bez poplatku / uznesenie ZVKM-2015/2016-0009, 0010 /
MO U13, I. kolo, MFK Vígľaš- Pstruša - TJ Družstevník Očová , pôvodný termín 29.08.2015, 10:00,
nový termín 01.09.2015, UT, 10:00, ihrisko MFK Vígľaš- Pstruša. Bez poplatku / uznesenie ZV-KM2015/2016-0011, 0012 /
MO U13, VIII. kolo, TJ Družstevník Slatinské Lazy - FK Vígľaš- Pstruša , pôvodný termín 17.10.2015,
10:00, nový termín 29.08.2015, SO, 12:00, ihrisko TJ Družstevník Slatinské Lazy. Bez poplatku / uznesenie
ZV-KM-2015/2016-0013, 0014 /
2. KM oznamuje:
a)
Začiatok súťaží mládeže v súťažnom ročníku 2015-2016 je nasledovný :
·
žiaci MO U13 29.08. - 30.08.2015,
·
žiaci MO U15 –
05.08. – 06.09.2015
·
dorast MO U19 – 01.09.2015
.
prípravka MO U11 – 31.08. – 04.09.2015
b) FK kompletné vyžrebovanie jednotlivých súťaží mládeže nájdete v ISSF ( klubový ISSF manažéri ) a
na stránke ObFZ. Vyžrebovanie jednotlivých kôl už nájdete aj na www.futbalnet.sk
3. KM žiada:
b) 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,
c) 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 nenaväzuje ako predzápas na zápas dospelých, bude výnimka komisiou zrušená do
konca súťažného ročníka,
d) 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 medzi oddielové pohľadávky aj s evidenčným stavom
Dodávateľ :
Odberateľ :
Suma :
Splatnosť :
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. Opätovne rozporovaná listom zo dňa 06.07.2015 rozpor HK neuznaný .
HK žiada všetky hore uvedené FK /dodávateľov aj odberateľov / o oznámenie stavu pohľadávky.
HK na základe opätovného rozporovania vyfakturovanej sumy medziodielovej pohľadávky zo dňa
06.07.2015 klubom TJ Družstevník Rykynčice voči MFK Vígľaš Pstruša uvedený rozpor zamieta.
Prepracovaná faktúra na sumu 250,48€ aj s lehotou splatnosti 02.07.2015 ostáva v platnosti.
Odôvodnenie : Faktúra bola vystavená správne v zmysle Rozpisu ObFZ a spravodaja č. 44.

Predseda TMK – Ernest Peterke
PROGRAM PODPORY TALENTOVANÝCH FUTBALISTOV :
športoví priatelia, aj v súťažnom ročníku 2015/2016 pokračuje program SFZ na podporu talentovaných
futbalistov už zabehnutou formou.
V súťažnom ročníku 15/16 sa mení kategória zúčastnených hráčov nasledovne
U - 14 ročník narodenia 2002
U - 13 ročník narodenia 2003
U - 12 ročník narodenia 2004
V mene TMK ObFZ Zvolen vás prosím o spoluprácu a nahlasovanie talentovaných futbalistov do 7.8.2015
na adresu ernest.peterke@gmail.com alebo na č.t. 0902208798.
Prvá TJ PPTF sa uskutoční 17.08.2015 o 17:00 na ihrisku OŠK Dobrá Niva
DK – predseda Marek Zemiar
DK oznamuje DK SSFZ nevykonané d. opatrenia uložené hráčom klubov postupujúcich do regionálnych
súťaží:
DI-170 Jozef Rerich 1200000 H. Nemce - PVSČ na 1+3 SSN podľa čl. 37/3, 49/1b,2b DP od 15.06. 2015
(vylúčenie po 2. ŽK, napadnutie protihráča) – nevykonaný zvyšok d. opatrenia – 1+3 MFS.
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 oznámenie rozhodnutia osoba, ktorá proti rozhodnutiu môže podať
odvolanie (čl. 78 ods. 2 písm. f/ DP).
Komisia R – predseda Tibor Kučera
1.Plánovaný aktív pred jesennou časťou súťaže je piatok 14.8.2015 o 15:30 hod v Tenis centre Zvolen.
Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov , aby si svoje pracovné záležitosti zariadili tak, aby sa mohli
aktívu zúčastniť.
2. Pre nový ročník KR pripravuje nové evidenčné listy R a DZ. Tlačivá budú k dispozícii na stránkach ObFZ
ZV v sekcii Rozhodcovia a delegáti v najbližších spravodajoch a aj na pripravovanom aktíve .
3. Komisia rozhodcov doporučuje všetkým rozhodcom , aby aktívne pristúpili k spolupráci s oddielmi
ObFZ Zvolen pri uzatváraní zmlúv pre ročník 2015/2016.
Sekretariát ObFZ Zvolen, sekretár Jozef Hrdlička
1. Žiadame rozhodcov a delegátov ObFZ Zvolen, aby sa v termíne od 03.08.2015 do 14.08.2015 v čase od
07,30 hod. do 13,30 hod. dostavili na sekretariát ObFZ Zvolen za účelom podpísania dohody pre
jesennú časť súťažného ročníka 2015/2016.
2.Žiadame kluby, aby v termíne do 31.07.2015 nahlásili na sekretariát ObFZ Zvolen (písomne listom, emailom) kontaktnú osobu , ktorá bude uvedená v Rozpise súťaží pre nový súťažný ročník 2015/2016.
Žiadame uviesť: meno a priezvisko
telefonický kontakt (mobil, príp. pevná linka)
e-mailovú adresu
adresu na doručovanie pošty (adresa klubu, resp. kontaktnej osoby)
bankové spojenie s uvedením IBAN klubu
V prípade nesplnenia si povinnosti a nedodržania termínu bude FK riešený podľa DP čl. 64 –
Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena .
povinnosti pod disciplinárnymi dôsledkami.

Ing. Juraj Pilát

