SPRAVODAJ č. 30
Súť. Roč. 2016/2017

08.03.2017

Sekretariát ObFZ Zvolen – sekretár Jozef Hrdlička
1. VV ObFZ Zvolen na základe rozhodnutia Konferencie ObFZ zo dňa 24.02.2017 oznamuje, že
spolu s Aktívom rozhodcov 17. marca 2017 sa bude organizovať preškolenie funkcionárov klubov
k téme: „Zmeny pravidiel futbalu“ (vedúci mužstiev, hlavní usporiadatelia , kluboví manažéri).Účasť
minimálne jedného zástupcu klubu je nutná.
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
HK upozorňuje FK na termín úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov v jarnej časti ročníka
2016/2017. Termín 15.03.2017 a platby v zmysle dole uvedenej tabuľky:

Súťaž

Do 15.03.2017

I. trieda dospelých

1 000,00 €

II. trieda dospelých

700,00 €

Dorast U19

240,00 €

Žiaci U1, U13, U15

140,00 €

Platby zasielať na účet ObFZ Zvolen
Bankové spojenie : ČSOB Zvolen
Číslo účtu : 4000844965/7500
IBAN : SK49 7500 0000 0040 0084 4965
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. 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.
Komisia TMK – predseda Ernest Peterke
PPTF pokračuje aj v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017. Ponúka možnosť ukázať sa
hráčom z nižších súťaží a zabojovať o atraktívne novinky ktoré v jarnej časti PPTF ponúka
absolventom tréningových zrazov.
- na zatraktívnenie práce s hráčmi mimo licencovaných klubov sme schválili regionálny turnaj
hráčov U14 (teraz 2003) mimo licencovaných klubov - v druhej polovici júna by sa odohral RT
medzi 4 výbermi, zloženie kádrov by bolo z PPTF - to by mohlo byť lákadlom pre hráčov a rodičov
z týchto klubov
- pre ročník 2005 by sme tento rok zorganizovali LŠT v Bobrovci max. 26 hráčov - 12.-16.06 2017 zloženie by bolo z PPTF na odporúčanie trénerov.
- pre kategórie U 13 a U 12 by sme v jesennej časti 2017 na úrovni SsFZ zorganizovali po jednom
turnaji
Na základe uvedených skutočností TMK ObFZ zvolen žiada všetkých futbalových
činovníkov,rodičov a každého komu záleží na rozviji mládežníckeho futbalu o nahlásenie
talentovaných hráčov z klubov bez licencie do programu PPTF.
V jarnej časti súťažného ročníka sa jedná o hráčov narodených po 1.1.2003,po1.1.2004 a po
1.1.2005
Nahlasujte na č.t. 0902 208 798 Ernest Peterke alebo na ernest.peterke@gmail .com

