SPRAVODAJ č.04
Súť. Roč. 2018/2019

25.07.2018

Komisia ŠTK- predseda Marek Valentýni
1.ŠTK upozorňuje, že začiatok súťažného ročníka 2018/2019 bude rovnaký aj pre I. triedu aj pre II.
triedu dospelých, t. j. 05. 08. 2018.
Komisia mládeže - predseda Vladimír Remeselník
1. KM oznamuje FK:
nový súťažný ročník 2018/2019 v mládežníckych súťažiach začína v termínoch
MO U11 1.kolo 30.08.2018 (Pa)
MO U13 1.kolo 01.09.2018 (So)
2. KM upozorňuje FK :
a) rozpisy zápasov mládeže MO U13 a MO U 11 pre súťažný ročník 2018/2019 sú vygenerované
v ISSF. Manažéri klubov ich majú k dispozícii na ISSF.
Požiadavky FK o zmeny bude KM riešiť a postupovať v zmysle RS .
b) podľa SP čl.28 ods.4 nového (platného od 1.7.2015) je možné vytvoriť spoločné družstvo v
kategórii mládeže bez potreby preregistrovania hráčov pre súťažný ročník 2018/2019.
Žiadame FK, ktoré vytvorili spoločné družstvo, aby vyplnili PÍSOMNÚ DOHODU o vytvorení
spoločného družstva a poslali najneskôr do 30 .7.2018 oskenované na obfzzv@obfzzv. sk alebo
poštou na ObFZ Zvolen.
c) nahlásili podaním v ISSF na KM , kontaktné osoby mládežníckych družstiev pre nový ročník
v náhradnom termíne do 30.07.2018.
3.KM informuje:
Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale vo Zvolene!
Plážový futbal Slovensko organizuje v sobotu 28. júla majstrovstvá Slovenska pre rok 2018 v
športovom areáli Orlík vo Zvolene.
Hrajú 5-členné družstvá (4+1) v jednej kategórii, bez obmedzenia veku. Počet hráčov v tíme je
minimálne 4, maximálne 10. Turnaj je otvorený pre verejnosť.
Organizátor je pripravený pomôcť aj individuálnym záujemcom nájsť tím.Všetky dôležité
informácie v propozíciách turnaja na https://www.facebook.com/notes/beachsoccer-

slovakia/majstrovstvá-sr-2018-v-plážovom-futbalepropoz%C3%ADcie/1448281831939128/
V nedeľu 29. júla sa nekonajú mládežnícke majstrovstvá SsFZ 2018 v plážovom futbale pre tímy
do 17 rokov pre nezáujem .
Pre viac informácií kontakt na organizátora futbal@saps.sk
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
HK upozorňuje FK na termín úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov v jesennej časti
ročníka 2018/2019. Termín 31.07.2018 a platby v zmysle dole uvedenej tabuľky.

Súťaž

Do 31.07.2018

I.trieda dospelých

1000,00 €

II.trieda dospelých

700,00 €

Žiaci U13 , U11

140,00 €

Platby zasielať na účet ObFZ Zvolen
Číslo účtu : 4000844965/7500

Bankové spojenie : ČSOB Zvolen
IBAN : SK49 7500 0000 0040 0084 4965

Komisia rozhodcov-predseda Tibor Kučera
1.Predsezónny aktív R a DZ sa uskutoční v Piatok 3. 8. 2018 o POZOR ZMENA! 15:30 hod,

reštaurácia futbalový štadión vo Zvolene. KR žiada všetkých R a DZ, aby si svoje súkromné
záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli aktívu zúčastniť.
2.KR z dôvodu prípravy nového rozpisu súťaže pre ročník 2018/2019 vyzýva všetkých R , aby si
zmluvy s klubmi uzavreli do 30.7. 2018. Po tomto termíne nebude klubom žiadne zmluvy s R
akceptovať. Dávame do pozornosti, že zmluvy musia kluby doručiť na ObFZ Zvolen – sekretariát
doporučenou poštou , alebo osobne na protipodpis sekretára , alebo p.Kubalákovej.
3.KR upozorňuje všetkých R a DZ , aby si skontrolovali platnosti registračných preukazov a ak
skončila jeho platnosť , je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v
ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre
seba“ – Zaslať žiadosť). Bez platného RP nebudete môcť byť delegovaní na MFS.
4.KR žiada všetkých R a DZ, ktorí majú akú-koľvek zmenu ( MT, adresa, stav, e-mail, zdravotná
poisťovňa....) , aby túto zmenu zaslali prostredníctvom vyplnenia Evidenčného listu ( vzor na
stránke ObFZ - KOMISIE-KOMISIA ROZHODCOV-AKTUALITY – EVIDENČNÝ LIST) a zaslali na
adresu kucera.mktelektro@gmail.com.
5.KR upozorňuje všetkých R a DZ, že pre nový ročník je potrebné uhradiť členský poplatok.
Uhradiť je ho možné cez svoj profil v ISSF, na hornej lište po otvorení profilu je súbor „moje
členské poplatky“, kde Vám systém ponúkne vygenerovanie faktúry, ktorú následne môžete
uhradiť.
6.KR žiada všetkých R a DZ, aby svoje ospravedlnenia zasielali na novo založenú e-mailovú
adresu
delegacia.obfzzv@gmail.com
a v kópii
na
predsedu
ObFZ–
kucera.mktelektro@gmail.com.
Sekretariát ObFZ Zvolen – Jotef Hrdlička-sekretár
1. Riadne zasadnutie VV ObFZ Zvolen sa uskutoční dňa 01.08.2018 o 15,00 hod. v priestoroch
sekretariátu ObFZ Zvolen.

