SPRAVODAJ č. 5
Súť. roč. 2015/2016

05.08.2015

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.
3.Obhliadka futbalových štadiónov u vybratých FK zástupcami ŠTK ObFZ sa uskutoční:
08. 08. 2015 /sobota/ - Detvianska Huta /15:30/
09. 08. 2015 /nedeľa/ - Sása /16:30/
4.ŠTK na základe rozhodnutia VV ObFZ zo dňa 27. 08. 2014 zastavuje činnosť FK TJ Elán Zvolen a TJ Železná
Breznica od 01. 08. 2015 až do splnenia si svojich pohľadávok.
5. ŠTK odstupuje TJ Družstevník Rykynčice na DK pre neuhradenie medzioddielovej pohľadávky.
Komisia mládeže (predseda Vojtech Šando
1. 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 02.09.2015, ST, 17:00, ihrisko MFK Krupina. Bez poplatku /
uznesenie ZV-KM-2015/2016-0015, 0016 /
 MO U13, II. kolo, OZ OFK Sebechleby -TJ Slovan AX Budča , pôvodný termín 06.09.2015, 14:00,
nový termín 05.09.2015, SO, 10:00, ihrisko OZ OFK Sebechleby. Bez poplatku / uznesenie ZVKM-2015/2016-0017, 0018 /
2. KM neschvaľuje žiadosť TJ Slovan AX Budča o zmenu UHC domácich zápasov žiakov U13
Zmenu MFS je potrebné riešiť štandardne podaním v ISSF na jednotlivé MFS, v zmysle SP
a RS.
3. 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 ( kluboví ISSF manažéri ) a na
stránke ObFZ. Vyžrebovanie jednotlivých kôl už nájdete aj na www. futbalnet.sk
4. KM žiada:
a) 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,
b) 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 opätovne dôrazne upozorňuje dole uvedené FK na urýchlené vysporiadanie pohľadávky po lehote splatnosti mesačnej zbernej faktúry . Dátum splatnosti bol 13.07.2015. Pre neuhradenia do 31.07.2015 bol podaný
návrh na ŠTK na zastavenie činnosti od 01.08.2015.
TJ Elán Zvolen
TJ Železná Breznica
HK odstupuje na DK a ŠTK
TJ Družstevník Rykynčice na základe neuhradenia medzioddielovej pohľadávky po lehote splatnosti – faktúra

vo výške 250,48.-€ od MFK Vígľaš Pstruša. Pohľadávka nebola uhradená v lehote splatnosti /02.07.2015/ ani
v lehote upomienky od HK / spravodaj č. 2,3,4 /.
HK upozorňuje FK na termín úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov v jesennej časti ročníka
2015/2016. Termín 31.07.2015 a platby v zmysle dole uvedenej tabuľky.

Súťaž

Do 31.07.2015

I. trieda dospelých

1000,00 €

II. trieda dospelých

700,00 €

III. trieda dospelých

450,00 €

Dorast U 19

240,00 €

Žiaci U15 , U13 , U11

140,00 €

Platby zasielať na účet ObFZ Zvolen

Bankové spojenie : ČSOB Zvolen

Číslo účtu : 4000844965/7500

IBAN : SK49 7500 0000 0040 0084 4965

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
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. Komisia rozhodcov doporučuje všetkým rozhodcom , aby aktívne pristúpili k spolupráci s oddielmi ObFZ
Zvolen pri uzatváraní zmlúv pre ročník 2015/2016.
3. Komisia rozhodcov žiada všetkých rozhodcov a delegátov , aby do začiatku súťaže zaslali všetky požiadavky
na výnimky pre delegovanie na majstrovské futbalové zápasy ( sobota , nedeľa , pracovné dni , sviatky a podobne)
na e-mailovú adresu kucera.mktelektro@gmail.com.
4. Komisia rozhodcov žiada všetkých rozhodcov a delegátov , aby si do začiatku súťažného ročníka 2015/2016
zabezpečili na sekretariáte ObFZ ZV podpísanie „Dohody o pracovnej činnosti“
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 12.08.2015 nahlásili na sekretariát ObFZ Zvolen (písomne listom, e-mailom)
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

