SPRAVODAJ č.17
Súť. Roč. 2018/2019

24.10.2018

Komisia mládeže - predseda Vladimír Remeselník
1. KM nariaďuje zmenu UHČ MO U11 9.kolo 26.10.2018 z 17:00 na 16:00, / uznesenie ZV-KM2018/2019- 0027/.

2. KM kontumuje MFS
MO U11, 8. kolo, 24.10.2018, OŠK Lieskovec-TJ Tatran VLM Pliešovce, priznáva 3 body a skóre
3:0 v prospech OŠK Lieskovec podľa SP čl.82/b – nenastúpenie družstva H na stretnutie,
/uznesenie ZV-KM-2018/2019- 0028/
3. KM odstupuje DK:
TJ Tatran VLM Pliešovce - nenastúpenie družstva na stretnutie MO U11, 8. kolo, 24.10.2018,
OŠK Lieskovec-TJ Tatran VLM Pliešovce
4. KM upozorňuje
a) FK hrajúce v MO U11 – Zvolen, na dodržiavanie RS 2018/2019, časť IX. - Pravidlá pre súťaž
mladších žiakov a prípraviek, v bode rozmery a orientácia ihriska ( obr. MO U11 ) a rozmery
bránok . Pri zistení nedodržania uvedených pokynov KM bude vyvodzovať disciplinárne a herné
sankcie.
b) FK Kováčová na dodržiavanie RS 2018/2019, časť IX. - Pravidlá pre súťaž mladších žiakov
a prípraviek, v bode rozmery a orientácia ihriska ( obr. MO U11 ). Pri opakovanom zistení
nedodržania uvedených pokynov KM bude vyvodzovať disciplinárne a herné sankcie.
5. 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
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
1.HK opätovne upozorňuje TJ Sokol FO Sielnica na urýchlené vysporiadanie pohľadávky po
lehote splatnosti - mesačnej zbernej faktúry za 09/2018 . Dátum splatnosti bol 10.10.2018.
V prípade neuhradenia do 31.10.2018 bude podaný návrh na ŠTK na zastavenie činnosti od
01.11.2018.
2.HK upozorňuje FK na postup v zmysle rozpisu ObFZ ohľadne vyúčtovacích faktúr za mzdy za
rozhodcov.
1. faktúry odoslané z ObFZ do 12.11.2018
2. termín na rozporovanie faktúr do 14 dní /26.11.2018/
3. v termíne po 30.11.2018 úhrada nedoplatku resp. vrátenie preplatku
4. preplatky vrátené len v prípade vysporiadania finančných záležitostí voči ObFZ Zvolen a ISSF
systému
Komisia rozhodcov-predseda Tibor Kučera
1.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.
2.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.
3.KR žiada rozhodcu Ivana Rybára o písomné zdôvodnenie , podpísania dvoch zmlúv s klubmi
ObFZ Zvolen najneskôr do 30.10.2018.
4.KR žiada DÔRAZNE všetkých R a DZ, aby svoje ospravedlnenia zasielali na novo založenú emailovú adresu delegacia.obfzzv@gmail.com a na adresu kucera.mktelektro@gmail.com.
5.Ospravedlnenie R: Ivanič – od 16.10.2018 ukončenie PN, M. Hanes – od 18.10.2018 PN,
Kamenec 27.10, 3-4.11. 2018 a každý piatok, M.Murín – od 18.10.2018 PN.

DK – predseda Marek Zemiar
DI-28 Marek Ľupták 1147981 Látky - PVŠ na 3 SSN podľa čl. 47/1b,2b DP od 22.10.2018 (HNŠ
voči protihráčovi)
DI-29 Peter Végh 1049603 O. Lúka - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 22.10.2018 (5xŽK),
DK žiada TJ D. Huta o predloženie videozáznamu z MFS 12. kola D. Huta – H. Nemce na ObFZ
Zvolen do 31.10.2018.
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).
Sekretariát ObFZ Zvolen- sekretár Jozef Hrdlička
1.Pripomienky k prestupovému poriadku nahlasovať do 31.10.2018 na sekretariát ObFZ Zvolen.
2. Žiadame kluby ObFZ Zvolen aby do 30.11.2018 minuli všetky kredity v eschpe. Aktuálny stav
nájdete vždy na http://podporamladeze.futbalsfz.sk.

