SPRAVODAJ č.15
Súť. roč. 2019/2020

16.10..2019

Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni:
1.ŠTK na základe SP čl. 82 bod b) kontumuje MFS XI. kola II. triedy dospelých medzi OTJ Terany TJ Družstevník Senohrad v prospech OTJ Terany so skóre 3:0. ŠTK odstupuje družstvo TJ
Družstevník Senohrad na DK.
2.ŠTK na základe SP čl. 82 bod f), čl. 52 bod m) a čl. 50 bod 3) kontumuje MFS X. kola II. triedy
dospelých medzi TJ Tatran VLM Pliešovce "B" – MFK Krupina "B" v prospech TJ Tatran VLM
Pliešovce "B" so skóre 3:0.
3.ŠTK na základe podnetu a vlastných zistení odstupuje na DK za neoprávnený štart hráča z MFS
X. kola II. triedy dospelých medzi TJ Tatran VLM Pliešovce „B“ – MFK Krupina „B“ nasledovne:
- Milan Bajnok (1183665) – kapitán družstva MFK Krupina „B“
- Marian Valica – vedúci družstva MFK Krupina „B“
Komisia mládeže- predseda Vladimír Remeselník
1. KM schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
 20.10.2019, 10:00, 7.kolo, MO U15, ihrisko Sása, Pliešovce – Lieskovec, zmena HP, poplatok
v MFZ
 HČ16:30 pre všetky stretnutia U11, 7.a 8.kolo.
2. KM upozorňuje FK :
a) na zmenu SP čl. 49 – Konfrontácia – konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja
kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného
družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého
družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF. Bod 8- konfrontácia je v súťažiach
mládeže povinná
b) na zmenu v súťažiach U13, U11 jedná sa o zmenu na ihrisku je šestnástka vytýčená kužeľmi
na zúženom ihrisku,
počet hráčov U13 - 9 ( 1+ 8)
platí pravidlo o postavení mimo hry - U13
Po ukončení stretnutia MO U13 a MO U11 sa kopú pokutové kopy (5 za každé družstvo).
Pravidlá súťaže U13 a U11 aj s nákresom ihriska sú súčasťou RSstránka ObFZ Zvolen, ObFZ ZV –Rozpis súťaží 2019/2020 – Textová časť
R nesmie začať stretnutie ak nebude ihrisko správne vytýčené.
c) Upozorňujeme na stav fotografií, ak podľa príslušnej fotografie nebude jasné či ide
o predstaveného hráča, postupujeme v zmysle SP čl.49, bod 5 a kapitán ( vedúci družstva)
uplatnia námietku proti štartu hráča v stretnutí. R následne sám, v prítomnosti hráča, vykoná
kontrolu totožnosti tohto hráča a zaznamená v zápise aj s výsledkom kontroly – pripustil alebo
nepripustil hráča na stretnutie ( SP čl. 49, bod 5) , RS XII, bod 2.c)
Komisia TMK – predseda Ernest Peterke
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 –
06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov UEFA GR C
licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom
organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej
stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk – aktuality
2.Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 –
24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre trénerov
bez trénerskej licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie
ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na
internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality
Disciplinárna komisia – predseda Marek Zemiar
DI-38 Michal Pleva -PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 14.10.2019 (vylúčenie po 2. ŽK),
DI-39 Marián Menyhért 1175828 Sielnica -PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 14.10.2019
(5xŽK),

DI-40 Adrián Výboh 1210986 Bzovík - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 14.10.2019 (5xŽK),
DI-41 Michal Peťko 1165135 Sebechleby - výkon zvyšku d. opatrenia DI-30 na základe žiadosti
podmienečne odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 16.10.2019 na skúšobnú dobu 3 mesiace,
DI-42 Martin Pomahač 1113735 Sebechleby - výkon zvyšku d. opatrenia DI-31 na základe žiadosti podmienečne odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 16.10.2019 na skúšobnú dobu 3 mesiace,
DI-43 Filip Bukovinský 1303799 Sebechleby - výkon zvyšku d. opatrenia DI-32 na základe žiadosti
podmienečne odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 21.10.2019 na skúšobnú dobu 3 mesiace,
DI-44 Dominik Vician 1168230 Sebechleby - výkon zvyšku d. opatrenia DI-33 na základe žiadosti
podmienečne odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 21.10.2019 na skúšobnú dobu 3 mesiace,
DII- 6 Milan Bajnok 1183665 - MFK Krupina B - pozastavenie výkonu funkcie kapitána družstva na
2 týždne od 16.10.2019 podľa čl. 39/2, 53/1,3b DP (umožnenie neoprávneného štartu hráča v MFS
10. kola),
DII-7 Marián Valica 1015102 - VD - MFK Krupina B - pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva na 2 týždne od 16.10.2019 podľa čl. 39/2, 53/1,3b DP (umožnenie neoprávneného štartu hráča v MFS 10. kola),
DII-8 TJ Družstevník Senohrad - pokuta 150 € splatná v MZF podľa čl. 59 DP, čl. 82 /1b/ DP a čl.
XVI/5 RS (nenastúpenie na MFS 11. kola)
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 rozhodcov- predseda Tibor Kučera
1.KR žiada všetkých R, aby akékoľvek odlišnosti od normálneho priebehu stretnutia oznamovali
cez ISSF a podanie na príslušné komisie, ale predovšetkým na KR.
2..KR upozorňuje R na nedostatky v príprave na stretnutia. Neuvedenie HU ( Banár, Kuchárka –
2x), zmeny v nominácií po uzatvorení nominácií (Futák, Harík). KR bude pri opakovaných
prípadoch postupovať v zmysle zásad pre tresty R .
3.KR zverejňuje plnenie podmienky klubov s príslušnosťou R. Budča – chýbajú 3 R, Bzovík –
chýbajú 3 R, Detvianska Huta – chýbajú 3 R, Krupina – chýba 1 R, Očová – chýbajú 3 R,
Sebechleby – chýba 1 R, Stožok – chýbajú 3 R, Vígľaš Pstruša – chýba 1 R, Zvolenská Slatina –
chýba 1 R z ObFZ ZV,
3.Ospravedlnení R:
Kučera Milan - nedostavenie sa na stretnutie bez ospravedlnenia. SsFZ 5. Liga Dorast Kováčová Brusno 17.10.2019. - Sankcionovaný udelením pokuty 10€ podľa rozpisu súťaží časť XI/-3 ods.
12. Predbežné opatrenie pozastavenie funkcie R do konca jesennej časti súťažného ročníka.
Mytyzeková Hana - nedostavenie sa súťažné stretnutie bez ospravedlnenia. I. trieda Dudince Ostrá Lúka 13.10.2019. - Sankcionovaný udelením pokuty 10€ podľa rozpisu súťaží časť XI/-3 ods.
12.
Predbežné opatrenie pozastavenie funkcie R do konca jesennej časti súťažného ročníka. Neskoré
ospravedlnenia: Mlynárček Pavol - sankcionovaný udelením pokuty 10€ podľa rozpisu súťaží časť
XI/-3 ods. 12.
Sekretariát Jozef Hrdlička-sekretár
1.Pripomíname nevyčerpané kredity v e-schope futbalnet.schop, na ktoré máte nárok do
30.11.2019. Vzhľadom na to, že zostávajú posledné dva mesiace a nie je vyčerpaných cca
600 000 € Vás chceme požiadať, aby ster čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované
štátne príspevky.
Sú to zdroje určené na rozvoj mládeže a tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako
15 partnerov na futbalnet.schop.

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk.
Viac
informácií
k prerozdeleniu
príspevkov
nájdete
https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

na

adrese

2. Riadne zasadnutie VV ObFZ Zvolen sa uskutoční dňa 30.10.2019. Miesto a čas konania VV
bude oznámený dodatočne sekretárom ObFZ Zvolen p. Hrdličkom.

