SPRAVODAJ č.07
Súť. Roč. 2018/2019

15.08.2018

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 informuje:
a) do začiatku súťaží musí mať klub uhradené členské príspevky za klub aj hráčov a športových
odborníkov. Pripomíname, že členské príspevky hráčov si uhrádzajú hráči , nie sú náklad klubu!
b) v zmysle SP je klub povinný predložiť lekárske prehliadky hráčov. Toto urobia kluby v 1. alebo 2.
kole predložením R k nahliadnutiu. Tento materiál sa nezasiela ObFZ, klub ho archivuje a v prípade
potreby predloží.( SP čl. 50)
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
1.HK dôrazne žiada OŠK Sása / II.trieda / na vydokladovanie úhrad zálohových platieb za mzdy
rozhodcov v jesennej časti ročníka 2018/2019. Termín bol 31.07.2018.
2.HK upozorňuje OŠK Sása na urýchlené vysporiadanie pohľadávky po lehote splatnosti mesačnej zbernej faktúry . Dátum splatnosti bol 13.08.2018.
Komisia rozhodcov-predseda Tibor Kučera
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. KR žiada všetkých R a DZ, aby svoje ospravedlnenia zasielali na novo založenú e-mailovú
adresu delegacia.obfzzv@gmail.com
5. Prostredníctvom e-mailu bol všetkým R zaslaný čistý „Zápis zo stretnutia“. KR žiada, aby
všetci R na zápasy nosili uvedené zápisy.
6. KR žiada TJ AGRO Ostrá Lúka o doručenie videa zo stretnutia 2.kola TJ AGRO Ostrá Lúka
– TJ Slovan Dudince . Video doručiť na nosiči DVD na ObFZ Zvolen do 21.8.2018.
DK – predseda Marek Zemiar
DI-5 Branislav Miartuš 1154478 Dudince - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 46/1b,2 od 13.08.2018
(zmarenie gól. šance)
Doplnenie zo Spravodaja č. 6
DI-4 Marek Vaškor 1218962 H. Nemce - výkon zvyšku d. opatrenia DI-92 (1 MFS) na základe
žiadosti podm. odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 08.08.2018 na skúš. dobu 3 mesiace
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 – Jozef Hrdlička-sekretár
1.TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s
TMK ObFz Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie
(slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29.augusta 2018 z(streda
štátny sviatok ) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10,-€.
Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20.augusta 2018 na priloženom talčive prihlášky
(www.ssfgz/autuality) emailom na adresu peterstefanak@gmail.com , alebo poštou na adresu
TML SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený
tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára.
2.Sekretariát ObFZ Zvolen upozorňuje rozhodcov, ktorí nemajú zaplatené členské poplatky za rok
2018/2019 ,nemajú platné preukazy , alebo sú neaktívni – týmto rozhodcom bude pozastavená
výplata náhrad za zápasy.

