SPRAVODAJ č. 32
Súť. Roč. 2016/2017

22.03.2017

Komisia ŠTK – predseda Mgr. Marek Valentýni:
1. ŠTK schválila nasledovné trvalé zmeny pre jarnú časť ročníka 2016/2017:
- MFK Vígľaš – Pstruša „A“ – všetky domáce stretnutia – sobota UHČ
- FK Slovan Kúpele Sliač „A“ – všetky domáce stretnutia – sobota UHČ
Komisia mládeže (predseda Vojtech Šando)
1. KM oznamuje:
a) Začiatok súťaží mládeže jarnej časti v súťažnom ročníku 2016-2017 je nasledovný :
žiaci MO U15 - 23.04.2017, 8. kolo
žiaci MO U13 - 23.04. 2017, 10.kolo
prípravka MO U11 – 21.04. 2017, 11.kolo
b) FK kompletné vyžrebovanie jednotlivých súťaží mládeže nájdete( klubový ISSF manžér)
v ISSF, ktoré je záväzné a na www. futbalnet.sk.
c) FK, že v zmysle RS 2016/2017, časť III. Miesto stretnutia, bod 3.,4. povoľuje odohrať
súťaže dorastu a žiakov len na trávnatých futbalových ihriskách. KM zmenu odohrať MFS
na ihrisku s umelou trávou povolí len v prípadoch pretrvávajúceho zlého počasia.
2. KM schvaľuje zmeny termínov, miest a časov pre jarnú časť súťaží 2016/2017:
MO U11: jednotný hrací čas ( UHČ ) 17:00 /uznesenie ZV-KM-2016/2017-0048/
3. KM prijala a schvaľuje výnimky hracích dní a časov pre jarnú časť súťaží 2016/2017:
MO U13 : FK Zvolenská Slatina - Ne, 2,5 hod pred UHĆ dospelí
/uznesenie ZV-KM-2016/2017-0047/
MO U15 : OŠK Dobrá Niva - Ne, 2,5 hod pred UHĆ dospelí
/uznesenie ZV-KM-2016/2017-0046/
4. KM schvaľuje zmeny termínov, miest a časov :
MO U15,13. kolo , OZ OFK Sebechleby – TJ Slovan Dudince, pôvodný termín
28.05.2017,NE,
15:00, ihrisko OZ OFK Sebechleby, nový termín 27.05.2017,SO, 12:00,
ihrisko OZ OFK Sebechleby. Bez poplatku /uznesenie ZV-KM-2016/2017-0049/
5. KM oznamuje:
Všetky výnimky z RS ObFZ 2016/2017, ako aj doteraz schválené výnimky sú upravené v ISSF.
Žiadame kluby, aby si vo vlastnom záujme termíny skontrolovali a prípadné chyby nahlásili
prostredníctvom podateľne ISSF.
6. KM žiada:
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 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 nepatri určite
chorobnosť v družstve, pobyt na prázdninách a pod.),
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, po 1.1.2004 a po
1.1.2005
Nahlasujte na č.t. 0902 208 798 Ernest Peterke alebo na ernest.peterke@gmail .com
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
HK žiada dole uvedené FK na vydokladovanie úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov
v jarnej časti ročníka 2016/2017. Termín bol 15.03.2017 / RS, spravodaj č.30 , 31 /
I.trieda
TJ Slovan Dudince
OŠK Sása
TJ Družstevník Podzámčok
II.trieda
OŠK Dobrá Niva "B" (Babiná)
TJ Družstevník Senohrad
ŠK Litava
TJ Tatran VLM Pliešovce "B"
FK Slovan Sliač "B" (V. Lúka) – 16.3.2017 zaplatené 200 €, ostáva k úhrade 500 €
MFK Vígľaš - Pstruša "B" (Sl. Lazy) – 16.3.2017 zaplatené 500 €, ostáva k úhrade 200 €
Dorast U 19
TJ Družstevník Senohrad
OŠK Lieskovec
Žiaci U 15
TJ Družstevník Senohrad
OTJ Hontianske Nemce
OŠK Dobrá Niva
TJ Slovan Dudince
Žiaci U 13
TJ Družst. Slatinské Lazy
TJ Družstevník Senohrad
OŠK Dobrá Niva
MFK Detva
TJ Slovan Dudince
Žiaci U 11
MFK Lokomotíva Zvolen
TJ Slovan Dudince
TJ Družstevník Podzámčok
OŚK Sása
MFK Strojár Krupina
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 U11, U13, U15

140,00 €

Platby zasielať na účet ObFZ Zvolen
Bankové spojenie : ČSOB ZvolČíslo účtu : 4000844965/7500
IBAN : SK49 7500 0000 0040 0084 4965

DK – predseda Marek Zemiar
DII-15 Michal Paňko 1099606 Sliač B – PVF kapitána D na 1 mesiac od 22.03. 2017 podľa čl.
64/1a,3 DP a čl. 47/2 SP (neoprávnený štart hráčov A družstva za B družstvo v MFS 11.k.),
DII-16 Jaroslav Zelina – VD Sliač B – PVF vedúceho D na 1 mesiac od 22.03. 2017 podľa čl.
64/1a,3 DP a čl. 47/2 SP (neoprávnený štart hráčov A družstva za B družstvo v MFS 11.k.)
DR-2 Peter Hanes 1037709 R – na návrh KR zákaz výkonu funkcie HR v súťažiach dospelých na
1 mesiac od 22.03. 2017 podľa čl. 63/1b,2b DP (neuvedenie závažných nedostatkov v stretnutí),
DR-3 František Fazekaš 1347796 DS - na návrh KR zákaz výkonu funkcie DS v súťažiach
dospelých na 1 mesiac, ktorý sa podmienečne odkladá podľa čl. 40/1,2 DP na skúš dobu 3
mesiace od 22.03. 2017 (neuvedenie závažných nedostatkov v stretnutí).
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 29.03.2017 o 15,00 hod. v priestoroch
sekretariátu ObFZ Zvolen.

