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25.01.2017

Sekretariát ObFZ Zvolen – sekretár Jozef Hrdlička
1. Konferencia ObFZ Zvolen sa uskutoční dňa 24.02.2017 o 16,00 hod. v Teniscentre Zvolen.
TMK – predseda Ernest Peterke
1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 organizuje v spolupráci
s TMK LFZ doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie
(slúži na predĺženie trénerskej licencie) dňa 05. februára 2017 (nedeľa) v Liptovský Jáne
–hotel ALEXANDRIA v rozsahu 5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom
tlačive (www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality) do 25. januára 2017 mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com, alebo
igi.bella@gmail. Pri prezentácii pred začatím
doškoľovacieho seminára Vás žiadame o odovzdanie dokladu o zaplatení účastníckeho
poplatku (10.-€) - účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez
internetbanking na číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 1393 6342, správa pre príjmatela:
meno a priezvisko.
2. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci
s TMK OFZ v období február – marec v Dolnom Kubíne školenie trénerov UEFA
GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín (
2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si
hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku
na školenie posielajte do 31. januára 2017 na priloženom tlačive prihlášky
(www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com,
alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
3. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci
s TMK ObFZ RS v období marec - apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov UEFA
GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín (
2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si
hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku
na školenie posielajte do 20. februára 2017 na priloženom tlačive prihlášky
(www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com,
alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
Komisia mládeže (predseda Vojtech Šando)
1.KM pripomína klubom, ktoré plánujú mládežnícke turnaje v r. 2017 , na možnosť požiadať o
podporu SsFZ BB v zmysle pravidiel na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu SsFZ (materiál
schválený VV SsFZ 13.4.2016 v B. Bystrici)
Klub, v pôsobnosti SsFZ, môže požiadať o zaradenie do systému podpory pre príslušný rok
podaním žiadosti (vzor žiadosti je prílohou materiálu na stránke SsFZ) do konca januára
príslušného rok.
V prípade potreby kontaktujte KM alebo sekretariát ObFZ Zvolen
Komisia rozhodcov - predseda Tibor Kučera
1. KR žiada všetkých R a DS ObFZ Zvolen o aktualizáciu všetkých ospravedlnení pre jarnú
časť súťažného ročníka 2016-2017.
2. SsFZ Banská Bystrica dňa 18.2.2017 pripravuje II. ročník futbalového turnaja R a DZ
o pohár predsedu komisie rozhodcov SsFZ Banská Bystrica. Žiadam všetkých záujemcov
z radov R a DZ SsFZ a ObFZ Zvolen, ktorí majú záujem reprezentovať ObFZ Zvolen na
tomto turnaji , aby sa do 10.2.2017 prihlásili elektronicky na E-mail predsedu KR
kucera.mktelektro@gmail.com.
3. Jarný seminár R a DZ sa uskutoční 17.3.2017 o 16:00 hod v priestoroch hotela Tenis vo
Zvolene. Žiadame všetkých R a DZ, aby si svoje súkromné záležitosti zariadili tak, aby sa
jarného seminára mohli zúčastniť.1.

