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Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni:
1.ŠTK na základe SP čl. 82 bod 1b), kontumuje MFS IX. kola II. triedy dospelých medzi TJ
Družstevník Senohrad - OŠK Sása v prospech TJ Družstevník Senohrad so skóre 3:0.
2.ŠTK odstupuje družstvo OŠK Sása na DK.
3.ŠTK na základe SP čl. 82 bod 1b), kontumuje MFS IX. kola I. triedy dospelých medzi OTJ
Hontianske Nemce - TJ Družstevník Podzámčok v prospech OTJ Hontianske Nemce so skóre 3:0.
4.ŠTK odstupuje družstvo TJ Družstevník Podzámčok na DK.
Komisia mládeže - predseda Vladimír Remeselník
1 .KM informuje:
termíny halových turnajov mládeže, organizované v zimnom období:
U11 12.01.2019 - hala sa upresní
U13 02.02. 2019 - hala sa upresní
U15 02.03. 2019 - hala sa upresní
Komisia rozhodcov-predseda Tibor Kučera
 KR upozorňuje všetkých funkcionárov klubov, že nebude akceptovať žiadne sťažnosti,
námietky a požiadavky na vetácie R, ktoré nebudú spĺňať náležitosti Rozpisu súťaže ObFZ
Zvolen pre ročník 2018/2019.
 Plnenie podmienky rozhodcov klubov ObFZ Zvolen: Budča – chýba 1R (chýba 1 R z oblasti
v zmysle RS čl. XIV bod e ), Dudince – chýba 1R (Haško neaktívny ), Látky – chýbajú 2R,
R Rybár je neaktívny a je evidovaný ako R v dvoch kluboch, H. Nemce – chýba 1R, R Rybár
je neaktívny a je evidovaný ako R v dvoch kluboch, Podzámčok – chýbajú 3R, V. Pstruša
– chýba 1R(Jankovský vyradený z NL), H. Tesáre – chýba 1R, Sielnica – chýbajú 2R, Sása
– chýba 1R.
 KR žiada rozhodcu Ivana Rybára o písomné zdôvodnenie podpísania dvoch zmlúv s klubmi
ObFZ Zvolen najneskôr do 30.10.2018.
 KR žiada DÔRAZNE všetkých R a DZ, aby svoje ospravedlnenia zasielali na novo založenú
e-mailovú adresu delegacia.obfzzv@gmail.com a na adresu
kucera.mktelektro@gmail.com.
 Ospravedlnenie R: T. Gonda – 20-21.10. 2018
DK – predseda Marek Zemiar
DI-19 Matej Filip 1255034 Očová - PVŠ na 4 SSN podľa čl. 48/1c,2b DP od 01.10.2018 (HNŠ voči
R),
DII-4 Ján Parobok 1165421 Litava - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 01.10.2018 (vylúčenie po
2.ŽK),
DII-5 Viliam Bartoš 1128020 H. Tesáre - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 01.10.2018 (vylúčenie
po 2.ŽK),
DK žiada TJ Dudince o predloženie videozáznamu z MFS 9. kola TJ Dudince – Látky na ObFZ
Zvolen do 10.10.2018.
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 TMK- predseda Ernest Peterke
PPTF pokračuje aj v súťažnom ročníku 2018/2019. Ponúka možnosť ukázať sa hráčom z nižších
súťaží a zabojovať o atraktívne novinky ktoré PPTF ponúka absolventom tréningových zrazov.

- regionálny turnaj hráčov 2006 mimo licencovaných klubov
- pre ročník 2007 - LŠT v Bobrovci na odporúčanie trénerov.
- regionálny turnaj
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 jesennej časti súťažného ročníka sa jedná o hráčov narodených po 1.1.2006,po1.1.2007 a po
1.1.2005
Nahlasujte na č.t. 0902 208 798 Ernest Peterke alebo na e-mail: ernest.peterke@gmail.com

