SPRAVODAJ č. 6
Súť. roč. 2015/2016

12.08.2015

Komisia mládeže (predseda Vojtech Šando
1.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
2. 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 upozorňuje dole uvedené FK na é vysporiadanie pohľadávky po lehote splatnosti - mesačnej zbernej
faktúry . Dátum splatnosti bol 12.08.2015.
OŠK Babiná
FK Slovan Kúpele Sliač
OŠK Lieskovec
OŠK Sása
ŠKP Detva
OŠK Stožok
ŠK Litava
TJ Družstevník Cerovo
TJ Družstevník Rykynčice
HK schvaľuje predložený splátkový kalendár zo dňa 10.08.2015 pre TJ FO Detvianska Huta.
HK odstúpilo v spravodaji č.5 na ŠTK - TJ Elán Zvolen , TJ Železná Breznica.
HK odstúpilo v spravodaji č.5 na ŠTK a DK - TJ Družstevník Rykynčice.
Stav pohľadávok odstúpených družstiev sa bude evidovať a sledovať. Akékoľvek zmeny sú horeuvedené FK
povinné nahlásiť na HK.
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 €

Platby zasielať na účet ObFZ Zvolen
BankovéŽiaci
spojenie
: ČSOB
: 4000844965/7500
U15
, U13Zvolen
, U11 Číslo účtu 140,00
€
IBAN : SK49 7500 0000 0040 0084 4965

DK – predseda Marek Zemiar
DII-1 Jakub Ďurica 1218954 Č.D. Badín - výkon zvyšku d. opatrenia DII-51 z súť. ročníka 2015/2015 (1
MFS) na základe žiadosti podm. odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 17.08.2015 na skúš. dobu 3
mesiace,
DIII-1 TJ Družstevník Rykynčice – na návrh ŠTK a HK pokuta 15 € podľa čl. 12, 64/2, 6 DP splatná v MZF
(neuhradenie medzi oddielovej pohľadávky pre MFK Vígľaš-Pstruša), a zároveň sa určuje nová
lehota na úhradu do 20.08.2015 s tým, že v prípade nehradenia v dodatočne určenej lehote pristúpi
DK v zmysle čl. 64/7 DP k uloženiu ďalších d. opatrení.
DK upozorňuje, že všetky doposiaľ nevykonané d. opatrenia sa vykonajú v novom ročníku súťaže, prípadne
v inej súťaži, rovnako tak aj v prípade prestupu/ hosťovania potrestaného hráča, resp. člena realizačného
tímu.
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).
Predseda TMK – Ernest Peterke
1. 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
2. TMK SsFZ organizuje doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie
(za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín dňa 23. augusta (nedeľa) 2015
v Banskej Bystrici – Kremničke od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku (
nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 17. augusta (pondelok) 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.
Komisia R – predseda Tibor Kučera
1.Plánovaný aktív pred jesennou časťou súťaže je piatok 14.8.2015 o 15:30 hod v hotely Tenis vo
Zvolene.
Prezentácia od 15°°hod do 15:30 hod.
Program aktívu:
1. Zahájenie
2. Privítanie hostí a členov VV
3. Vystúpenie členov VV, zhodnotenie predchádzajúceho ročníka
4. Prednáška k novému SP a PF ( V.Vais)
5. Diskusia
6. Pokyny k novému ročníku 2015/2016
7. Ukončenie aktívu.
Pri prezentácii si R a DZ vyzdvihnú tlačivo „ Evidenčný list R a DZ“, ktorý je nutné vyplniť a odovzdať.
2. 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.
Ing. Juraj Pilát

predseda ObFZ Zvolen

