SPRAVODAJ č. 46
Súť. Roč. 2016/2017

28.06.2017

Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni.
1.ŠTK upozorňuje, že prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2017/2018, FK na
ObFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška
do súťaže, v termíne do 05. 07. 2017. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej
zbernej faktúry za mesiac júl 2017.
2.ŠTK na základe SP čl. 82 bod 1b) kontumuje MFS XXVI. kola II. triedy dospelých medzi TJ Sokol
FO Sielnica – TJ Družstevník Hontianske Moravce v prospech TJ Sokol FO Sielnica a priznáva
skóre 3:0.
3.ŠTK odstupuje družstvo TJ Družstevník Hontianske Moravce na DK.
Komisia mládeže (predseda Vojtech Šando)
1. KM schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev mládeže v súťažnom
ročníku 2016/2017.
Víťazi oblastných súťaží 2016/2017 MO U19 a MO U15 sú v zmysle RS postupujúci do súťaží
SsFZ 2017/2018:dorast MO U19 : OŠK Stožok, postup do súťaže SsFZ - IV. liga U19, sk. C
žiaci MO U 15 : TJ Slovan Dudince, postup do súťaže SsFZ - III. liga U15 a U13, sk. juh
Postup do vyšších súťaží je možný len po splnení podmienok podľa Rozpisu súťaží SsFZ.
2. KM oznamuje, že v súťažnom ročníku 2017/2018 sa budú hrať nasledovné súťaže mládeže
riadené ObFZ Zvolen : dorast MO U19 , žiaci MO U15, žiaci MO U13, prípravka MO U11.
Termín pre zaslanie prihlášok do súťaží mládeže, riadených ObFZ, pre súťažný ročník 2017/2018,
pre súťažný ročník 2017/2018, je do 05. 07. 2017, 24:00 .
Po termíne na podanie prihlášok - 05.06.2017, do 24:00 - nebude prihlášky možné prijať
Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník si FK aktivujú cez ISSF - Elektronická podateľňa Prihláška do súťaže.
Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo.
FK na ObFZ v písomnej forme prihlášky nezasielajú. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom
mesačnej zbernej faktúry .
3. KM upozorňuje FK, ktoré nemajú vysporiadané úhrady voči SFZ, SsFZ alebo ObFZ Zvolen
nemôžu si podať prihlášky , lebo ISSF ich nepríjma. Preto vo vlastnom záujme si skontrolujte svoje
úhrady a tie neuhradené si do termínu podania uhraďte.
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
HK upozorňuje MFK Detva na urýchlené vysporiadanie pohľadávky po lehote splatnosti mesačnej zbernej faktúry . Dátum splatnosti bol 12.06.2017. V prípade neuhradenia do
30.06.2017 bude podaný návrh na ŠTK na zastavenie činnosti od 01.07.2017.
HK upozorňuje FK na postup v zmysle rozpisu ObFZ ohľadne vyúčtovacích faktúr za mzdy za
rozhodcov.
1, faktúry odoslané z ObFZ do 05.07.2017
2, termín na rozporovanie faktúr do 14 dní /19.07.2017/
3, v termíne po 19.07.2017 úhrada nedoplatku resp. vrátenie preplatku
4, preplatky vrátené len v prípade vysporiadania finančných záležitostí voči ObFZ Zvolen a ISSF
systému.
DK – predseda Marek Zemiar
DI-124 Viktor Bernáth 1249958 Budča - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 19.06. 2017 (5xŽK),
DI-125 Milan Ferko 1259484 Stožok - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 19.06. 2017 (5xŽK),
DII-40 Rastislav Kyslý 1181086 D. Niva B - PVŠ na 3 SSN podľa čl. 48/1a,2a DP od 17.06. 2017
(napadnutie protihráča),
DII-41 Juraj Nanias 1061785 Terany - PVŠ na 3 SSN podľa čl. 48/1a,2a DP od 17.06. 2017
(napadnutie protihráča),
DII-42 Juraj Madera 1108133 Č. D. Badín - PVŠ na 4 SSN podľa čl. 48/1c,2b DP od 19.06. 2017
(HNŠ voči R),

DII-43 Jozef Turan 1232326 Litava - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 19.06. 2017 (5xŽK),
DII-44 Marek Löffler 1115825 Terany - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 19.06. 2017 (5xŽK),
DII-45 Družstevník H. Moravce - na podnet ŠTK pokuta 50 € splatná v MZF podľa čl. 59 DP a čl.
XV/5 Rozpisu súťaží (nenastúpenie na MFS 26. kola Sielnica – H. Moravce),
DU13-1 MFK Detva - na podnet KM pokuta 25 € splatná v MZF podľa čl. 59 DP a čl. XV/5 Rozpisu
súťaží (nenastúpenie na MFS U13 16. kola Sebechleby – MFK Detva),
DU13-2 TJ Budča - na podnet KM pokuta 25 € splatná v MZF podľa čl. 59 DP a čl. XV/5 Rozpisu
súťaží (nenastúpenie na MFS U13 18. kola Očová - Budča),
DK podľa čl. 17/13 DP prerušuje výkon d. opatrení od 19.06.2017 do začiatku jesennej časti súť.
ročníka 2017/2018 u hráčov:
I. trieda: Roman Popper 1243500 Sása, Miroslav Hudec 1156166 Budča, Ľubomír Panica
1188031 Kriváň
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).
Komisia rozhodcov – predseda Tibor Kučera
1.KR ďakuje všetkým R a DZ za zdarné zvládnutie jarnej časti ročníka 2016/2017 a praje všetkým
príjemnú dovolenku na načerpanie nových síl do ročníka 2017/2018.
2.KR oznamuje, že predbežný termín letného aktívu je určený na 4.8.2016 o 15:00
hod . Žiadame všetkých R a DZ, aby si zariadili svoj čas tak, aby sa mohli aktívu zúčastniť.
3.V čase do nedele 2.7.2017 budú všetkým R a DZ zaslané elektronicky na vyplnenie nové
evidenčné listy (EL). Žiadame všetkých R a DZ , aby EL vyplnili a zaslali späť na adresu
kucera.mktelektro@gmail.com. EL budú slúžiť na prípravu dohôd o vykonaní práce pre nový
ročník. Komu nepríde EL ani do 3.7.2017, žiadame, aby sa elektronicky ohlásil na uvedenú
adresu.
Sekretariát ObFZ Zvolen – Jozef Hrdlička sekretár
1. Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 21.07.2017 o 16,00 hod. v priestoroch TENISCENTRA vo Zvolene,
Neresnická cesta č.13. Účasť jedného zástupcu klubu je nutná.
2. Upozorňujeme kluby, ktoré nemajú zaplatené členské za súťažný ročník 2016/2017 aby tak
urýchlene urobili. V prípade , že členské neuhradia, nebudú zaradení do súťaží súťaž. ročníka
2017/2018.

