SPRAVODAJ č.11
Súť. Roč. 2018/2019

12.09.2018

Komisia mládeže - predseda Vladimír Remeselník
1. KM schvaľuje na základe žiadosti zmeny hracích dní ,miesta a časov MFS:
- MO U13, 3. kolo, TJ Tatran VLM Pliešovce - MFK Zvolen, pôvodný termín 15.09.2018, 10:00,
ihrisko TJ Tatran VLM Pliešovce, nový termín 15.09.2018, 16:30, ihrisko, TJ Tatran VLM
Pliešovce.
Poplatok 10,00 € v zmysle RS uhradí TJ Tatran VLM Pliešovce a 5,00 € MFK Zvolen v MZF./
uznesenie ZV-KM-2018/2019- 0015/
- MO U13, 3. kolo, TJ Kriváň –TJ Družstevník Podzámčok, pôvodný termín 16.09.2018, 12:30,
ihrisko TJ Kriváň , nový termín 16.09.2018, 11:30, ihrisko TJ Kriváň ,. Poplatok 10,00 € 1 a 5,00 €
v zmysle RS uhradí TJ Družstevník Podzámčok v MZF./ uznesenie ZV-KM-2018/2019- 0016/
2 .KM informuje:
- 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!
V prípade spôsobenia neskorého začiatku MFS z tohto dôvodu ( neuhradené členské poplatky),
KM podá príslušný FK na DK.
Komisia rozhodcov-predseda Tibor Kučera
1.KR žiada všetkých R a DZ aby rešpektovali zásady rozpisu súťaže čl. XI. bod 12 a svoje
ospravedlnenia
zasielali
na
adresy
delegácia.obfzzv@gmail.com
a kucera.mktelektro@gmail.com 14 dní vopred.
2.Prostredníctvom e-mailu bol všetkým R zaslaný čistý „Zápis zo stretnutia“. KR žiada, aby všetci
R na zápasy nosili uvedené zápisy.
DK – predseda Marek Zemiar
DI-13 Jakub Chriašteľ 1239328 Stožok - PVŠ na 4 SSN podľa čl. 48/1c,2b DP od 10.09.2018
(HNŠ voči R),
DI-14 Marek Zemko 1275205 Sliač A - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 10.09.2018 (vylúčenie
po 2.ŽK),
DI-15 Dominik Eperješi 1308481 Sliač A - výkon zvyšku d. opatrenia DI-6 (1 MFS) na základe
žiadosti podm. odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 12.09.2018 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).
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

