SPRAVODAJ č.9
Súťažný ročník 2015/2016

02.09.2015

Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni

1.ŠTK upozorňuje ŠK Litava na nesplnenie si povinností podľa Rozpisu súťaže čl. XIV. bod 1o).
2.ŠTK na základe Súťažného poriadku čl. 82 bod b) kontumuje MFS III. kola III. triedy dospelých
medzi OTJ Hontianske Nemce „B“ – TJ Družstevník Cerovo v prospech OTJ Hontianske Nemce
„B“ s výsledkom 3:0.
3.ŠTK na základe Rozpisu súťaží čl. XV. bod 5. odstupuje TJ Družstevník Cerovo na DK.
4.ŠTK upozorňuje OTJ Hontianske Nemce „B“ a TJ Družstevník Cerovo na splnenie si povinnosti
na základe Rozpisu súťaží čl. XV. bod 2.
5.ŠTK na základe zistení kontumuje podľa Súťažného poriadku čl. 82 bod f) MFS III. kola II. triedy
dospelých medzi TJ Slovan AX Budča – OŠK Stožok v prospech TJ Slovan AX Budča s výsledkom
3:0.
6.ŠTK odstupuje na DK za neúčasť na zasadnutí konaného dňa 02. 09. 2015 o 15:30 nasledovných:
- Vladimír Melicherčík 1246831 – K mužstva OŠK Stožok
- Ján Kyseľ 1234881 – hráč
- Patrik Klimo 1258701 – hráč
Komisia mládeže (predseda Vojtech Šando)
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 ( rozmery 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 ObFZ do utorka po týždni, kedy sa
odohral MFS.
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
d) Príslušné kolo sa musí odohrať do PA podľa vylosovania MFS v ISSF. FK sa môžu
vzájomne dohodnúť, v ktorý deň MFS odohrajú.
Po doručení zápisov, KM zabezpečí ich vloženie do ISSF, tak aby v do týždňa, kedy sa kolo
odohralo , boli dostupné výsledky verejnosti na Futbalnete.
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
HK žiada dole uvedené FK na vydokladovanie úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov v jesennej časti
ročníka 2015/2016 .
Dorast U19 - OTJ Terany – 240,00 €
Žiaci U11 - MFK Detva – 140,00 €
MFK Lokomotíva Zvolen – 140,00 €

DK – predseda Marek Zemiar
DII-6 Martin Babjak 1211278 D. Badín - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 45/1,2a DP od 31.08.2015 (zakázaný
spôsob hry),
DI-5 Jozef Slúka 1187310 Krupina - výkon zvyšku d. opatrenia DI-171 2014/2015 (1 MFS) na základe
žiadosti podm. odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 07.09. 2015 na skúš. dobu 3 mesiace,
DII-7 Valerián Chovan 1204643 D. Badín - DK neprejednala žiadosť o zmenu d.o. DII-64 2014/2015 pre
nesplnenie podmienok na upustenie od zvyšku d.o. (neuplynutá doba),
DK postupuje KR podanie MFK V. Pstruša.
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 R – predseda Tibor Kučera

1.KR berie na vedomie prijatie sťažnosti na výkon R v stretnutí II.tr. dospelých Vígľaš- Pstruša Sliač „B“.
2.KR zhodnotila video záznam z 3 kola FK Zvolenská Slatina – ŠKP Detva a konštatovala , že
záznam sa končí v 37´ druhého polčasu a teda nie je vykonaný celý video záznam zo stretnutia. KR
postupuje FK Zvolenská Slatina na DK.
3.KR žiada o zaslanie video záznamu zo stretnutia I. triedy dospelých , 5. kola , Dobrá Niva –
Dudince.
4.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 9. 9. 2015 o 15:30 hod. rozhodcu Miroslava Kucharku.
5.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.
6.KR žiada všetkých krajských R a DZ , ako aj rozhodcov ObFZ ZV – ( Dupej, 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.
7.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,
Moravčík.

