SPRAVODAJ č.11
Súť. Roč. 2016/2017

21.09.2015

Komisia mládeže – predseda Vojtech Šando
1. KM schvaľuje zmeny termínov, miest a časov:
-MO U 11, 5. kolo, MFK Strojár Krupina - MFK Lokomotíva Zvolen, pôvodný termín 23.09.2016
,16 :00, ihrisko MFK Strojár Krupina, nový termín 25.09.2016, 10:00, ihrisko MFK Strojár Krupina.
MFK Strojár Krupina súhlasí zo zmenou MFS. Poplatok 20,00 € v MZF uhradí MFK Lokomotíva
Zvolen. /uznesenie ZV-KM-2016/2017-0022/
- MO U 13, 5. kolo, TJ Družstevník Očová - TJ Družstevník Slatinské Lazy, pôvodný termín
01.10.2016 , 12:00 , ihrisko TJ Družstevník Očová, nový termín 01.10.2016, 14 :00, ihrisko - TJ
Družstevník Slatinské Lazy a 14. kolo, TJ Družstevník Slatinské Lazy - TJ Družstevník Očová,
pôvodný termín 21.05.2017 , 14:00 , ihrisko TJ Družstevník Slatinské Lazy, nový termín
21.05.2017, 13 :00, ihrisko - TJ Družstevník Očová. Bez poplatku. /uznesenie ZV-KM2016/2017-0023/
- MO U15, 4. kolo ,TJ Kriváň – TJ Družstevník Senohrad ,pôvodný termín 25.09.2016, 13:00,
ihrisko TJ Kriváň, nový termín 25.09.2016, 11:30, ihrisko TJ Kriváň. TJ Kriváň súhlasí zo zmenou
MFS. Poplatok 20,00 € uhradí v MZF TJ Družstevník Senohrad /uznesenie ZV-KM-2016/20170024/
- MO U19, 4. kolo , OŠK Stožok – OŠK Lieskovec, pôvodný termín 24.09.2016, 12:30, ihrisko
OŠK Stožok, nový termín 24.09.2016, 12:30, ihrisko MFK Detva –pomocná HP . OŠK Lieskovec
súhlasí zo zmenou miesta MFS. Poplatok 20,00 € uhradí v MZF OŠK Stožok /uznesenie ZV-KM2016/2017-0025/.
2. KM opätovne žiada:
a) FK TJ Družstevník Podzámčok doručiť zápis z MFS na ObFZ Zvolen z MFS MO U11, 1.kolo,
Podzámčok –Sása, R-Hrdlička, (Podzámčok nemá v poriadku členské hráčov, - do 20.09.2016.
V prípade nedodržania termínu bude FK TJ Družstevník Podzámčok daný na riešenie DK.
3. KM oznamuje FK:
a) V zmysle SP v nasledujúcich dvoch kolách ( do 26.09.2016 ) sú FK povinný predložiť
delegovanému R potvrdenie o lekárskej prehliadke hráčov. R uvedenú kontrolu zaznamená
v zápise (v poznámke – predložili alebo nepredložili )
b) upozorňuje FK, že povinnosť zaplatiť členský poplatok hráčov aj trénerov je povinné a jeho
neuhradenie nedovoľuje príslušného hráča ani trénera nominovať na zápas. Toto ale nie je dôvod
na nedodržanie HČ MFS .V prípade nedodržania HČ s takého dôvodu, bude FK daný na riešenie
DK.
c) 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 MFS v ISSF prostredníctvom podania pre príslušný MFS. 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 nepatrí určite chorobnosť v družstve, pobyt
na prázdninách a pod.).
d) MO U11 a U13 že, v ISSF bola implementovaná nová možnosť “zápis pre laika”. V prípade,
že sa na stretnutie nedostaví delegovaná osoba, alebo nie je vôbec delegovaná, domáci klubový
ALEBO tímový manažér dokáže uložiť a UZAVRIEŤ nominácie domácich, ale aj HOSTÍ. Následne
sa mu vytvorí zápis o stretnutí, ktorý dokáže vyplniť a PRIEBEŽNE ULOŽIŤ, nie však uzavrieť a
schváliť, to dokáže len príslušný správca súťaže. Táto možnosť je podmienená ale jednou
skutočnosťou, že správca súťaže, musí ešte pred uskutočnením takéhoto zápasu POVOLIŤ na
danej časti súťaže tento “zápis pre laika”.
Pre súťaž MO U11 a MO U13 je povolený! Je potrebné v týchto súťažiach používať “zápis pre
laika” ! Nemusí pri použití “zápis pre laika” robiť papierový zápis a posielať na KM ObFZ ZV.

4.KM odstupuje odborným komisiám:
DK – TJ Družstevník Podzámčok nedoručenie zápis z MFS MO U11, 1.kolo, Podzámčok –Sása,
R-Hrdlička.
KR – R –Schmidt( 1334851) , MO U15 - 3. kolo,Látky - v zápise uvedená nevyžiadaná
konfrontácia a neuvedený lekár.
R - Banár (1056125) , MO U15 - 3. kolo, neskorý začiatok MFS ( nezaznamenaný v zápise),
zmenená nominácia D po MFS, uzatvorená nominácia na MFS D a H po MFS.
R – Murín (1359639), MO U13, 3. kolo neuvedený tréner, lekár D
R – Dupej (1316603), MO U15, 3. kolo, neuvedený lekár
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
1. HK upozorňuje OTJ Terany na urýchlené vysporiadanie pohľadávky po lehote splatnosti mesačnej zbernej faktúry . Dátum splatnosti bol 12.09.2016. V prípade neuhradenia do
30.09.2016 bude podaný návrh na ŠTK na zastavenie činnosti od 01.10.2016.
2. HK eviduje neuhradené medziodielové pohľadávky TJ Družstevník Rykynčice voči
MFK Vígľaš Pstruša 250,48 €
TJ AX Budča
143,20 €
Nakoľko TJ Družstevník Rykynčice nie je v súčasnosti aktívny v ObFZ Zvolen, nemáme
prostriedky na jeho sankcionavanie . V prípade prihlásenia sa do súťaží ObFZ Zvolen mu to
nebude umožnené, až do vysporiadania si hore uvedených pohľadávok.
Komisia rozhodcov – predseda Tibor Kučera
1.KR oznamuje, že v prípade žiadosti o zmenu delegovaného R bude túto akceptovať , len keď
bude požiadavka odsúhlasená obidvomi oddielmi. V ostatných prípadoch nebude KR žiadosť
o zmenu akceptovať.
2.KR žiada všetkých R , aby venovali náležitú pozornosť riadnemu vypisovaniu zápisov
mládežníckych stretnutí. Nesprávny postup R v stretnutí ; R –Schmidt (1334851) , MO U15 – 3.
kolo,Látky - v zápise uvedená nevyžiadaná konfrontácia a neuvedený lekár. R - Banár (1056125) ,
MO U15 - 3. kolo, neskorý začiatok MFS (nezaznamenaný v zápise), zmenená nominácia D po
MFS, uzatvorená nominácia na MFS D a H po MFS. R – Murín (1359639), MO U13, 3. kolo
neuvedený tréner, lekár D; R –Dupej (1316603),MO U15, 3. kolo, neuvedený lekár.
3.KR žiada všetkých R a DZ o dodržiavanie pokynov „Rozpisu súťaže“ článok XI. ; XVI. a žiada
aby v prípade akýchkoľvek nedostatkov v stretnutí postupovali presne v znení týchto článkov.
V 7 kole neboli správne uzavreté stretnutia Stožok – D. Huta R Majer; Budča – Sása DZ Hrdlička.
4.KR žiada OŠK Sása pod následkom disciplinárneho konania o doručenie videozáznamu zo
stretnutia I. Triedy 6 kolo , 11.9.2016 OŠK Sása – FK Zvolenská Slatina najneskoršie do utorka
26.9.2016 na ObFZ Zvolen.
5.KR na základe vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia I.Triedy 6.kolo 11.9.2016 TJ Kriváň – TJ
Družstevník Látky vyhodnotila postup AR1 v 69´ ako správny a zároveň vyhodnotila správanie sa
divákov v stretnutí a po stretnutí ako „Hrubé nešportové správanie „. Uvedené postupuje na
riešenie DK. Nesprávny postup DZ v stretnutí bude riešiť KR v zmysle zásad R a DZ.
6.KR žiada TJ Družstevník Podzámčok pod následkom disciplinárneho konania o doručenie
videozáznamu zo stretnutia I.Triedy 6 kolo ,11.9.2016 TJ Druž, Podzámčok – OŠK Stožok
najneskoršie do 26.9. 2016 na ObFZ Zvolen – potreba KR.
7.KR prehodnotila vidozáznam zo stretnutia 1.triedy 1 kolo 15.9.2016 TJ Družstevník Látky – TJ
Detvianska Huta a prijala podnet na KR od AR Antalíka a celý prípad postupuje na doriešenie DK.
R a DZ v stretnutí nepostupovali správne , neboli dodržané náležitosti „Rozpisu súťaže“ článok
XVI. bod 3 odsek e.). Nesprávny postup R a DZ v stretnutí bude KR riešiť v zmysle zásad R a DZ.
8.KR vyhodnotila dohody FK s rozhodcami a ich plnenie v zmysle RS č.XIII. Požiadavku RS
nespĺňajú FK: Budča –chýbajú 3 R, Látky –chýbajú 3 R, Sása – chýba 1 R.
9.KR žiada FK , ktoré hrajú v súťažiach SsFZ o predloženie dohôd s R v zmysle kapitoly V. bod 6
RS SsFZ Banská Bystrica. Jedná sa o kluby: TJ Tatran VLM Pliešovce, MFK Spartak Hriňová, FK
Prameň Kováčová, OTJ Hontianske Nemce, OŠK Dobrá Niva.
10.Ospravedlnenie R: Škurla – od 1.10.2016 do odvolania, Paprčka – od 16.9.2016 do odvolania,
Schmidt – akceptuje individuálny prístup k delegácii, Kredátus – 1 a 2.9.2016.

DK – predseda Marek Zemiar
DI-14 Patrik Pohanka 1249957 Budča - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 19.09.2016 (vylúčenie
po 2. ŽK),
DI-15 Patrik Gondáš 1231549 Stožok - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 19.09.2016 (5xŽK),
DII-6 Radoslav Bystriansky 1116229 Sliač B - PVŠ na 5 SSN podľa čl. 48/1c,2b DP od 19.09.2016
(HNŠ voči R),
DII-7 Jakub Sekereš 1182920 Sliač B - PVŠ na 6 SSN podľa čl. 48/1c,2b DP od 19.09.2016 (HNŠ
voči R),
DII-8 Peter Lacko 1106207 Sliač B - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 19.09.2016 (vylúčenie po
2.ŽK),
DII-9 Peter Sýkora 1167344 Pliešovce B - PVŠ na 3 SSN podľa čl. 45/1,2a DP od 19.09.2016 (zak.
spôsob hry),
DI-16 Roman Michalko - divák TJ Kriváň - na základe správy DZ a zápisu o stretnutí zákaz vstupu
na štadión TJ Kriváň počas MFS na 11 mesiacov podľa čl. 20/1,2,58/2e,4 DP,
DI-17 Róbert Mravec - divák TJ Kriváň - na základe správy DZ a zápisu o stretnutí zákaz vstupu na
štadión TJ Kriváň počas MFS na 11 mesiacov podľa čl. 20/1,2,58/2e,4 DP,
- DK žiada KR o informáciu k činnosti US v MFS 6. kola Kriváň - Látky.
- DK žiada TJ Látky o identifikáciu diváka, ktorý v MFS 7. kola Látky - D. Huta napadol AR (do
29.09.2016 cez ISSF).
- DK žiada TJ D. Huta o identifikáciu priaznivca klubu, ktorý v MFS 7. kola Látky - D. Huta napadol
AR (do 29.09.2016 cez ISSF).
- DK žiada TJ Látky o videozáznam z MFS 7. kola Látky - D. Huta (do 29.09.2016 na ObFZ ZV).
- DK predvoláva na zasadnutie DK na deň 29.29.2016 o 15.00 h v priestoroch ObFZ ZV osoby:
Marek Antalík - R, Roman Stupár 1265237 D. Huta
- Vzhľadom na neuzatvorené zápisy a správy DZ z MFS (Stožok - D.Huta, Budča - Sása), ktoré
spôsobujú chybné vykazovanie ŽK a ČK v ISSF, DK upozorňuje R a DZ, že v prípade
neuzatvorenia zápisu o stretnutí a správy DZ v lehote podľa Rozpisu súťaží pristúpi k ukladaniu
disciplinárnych sankcií.
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 oznámenie rozhodnutia osoba, ktorá
proti rozhodnutiu môže podať odvolanie (čl. 78 ods. 2 písm. f/ DP).
Sekretariát ObFZ Zvolen- sekretár Jozef Hrdlička
1. Riadne zasadnutie VV ObFZ Zvolen sa uskutoční dňa 28.09.2016 o 15,00 hod. v priestoroch
sekretariátu ObFZ Zvolen.

