SPRAVODAJ č.16
Súť. roč. 2019/2020

23.10..2019

Komisia mládeže- predseda Vladimír Remeselník

1. KM schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
24.10.2019, 16:30, 8.kolo, MO U13, Zvolen C – Zvolenská Slatina, zmena HČ
2. KM upozorňuje FK :


HČ 16:30 pre všetky stretnutia U11, 8.kolo.

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-45 Šimon Šnajder 1260349 Dudince – DK podľa čl. 37/13 DP, vzhľadom na stanovisko KR.
ktorým bolo vylúčenie hráča označené ako nesprávne, zastavuje d. konanie a ruší účinky
vylúčenia. Zároveň žiada správcu súťaže, aby v súlade so stanoviskom KR, zmenil v ISSF ČK na
ŽK,
DI-46 Roman Sochor 1087949 Dudince -PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 21.10.2019 (5xŽK),
DI-47 Jakub Chriašteľ 1239328 Stožok - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 21.10.2019 (5xŽK),
DI-48 Emil Balla 1010905 VD Dudince - pozastavenie výkonu funkcie VD podľa čl. 48/1c,2b DP na
2 mesiace od 20.10.2019 (HNŠ voči R), pričom podľa čl. 16 ods. 7 DP sa výkon sankcie prerušuje
od skončenia jesennej časti do začiatku jarnej časti súť. ročníka 2019/2020, t.j. od 28.10.2019 do
29.03.2020.
DK žiada TJ Budča o vyjadrenie k HNŠ diváka P.K. v MFS 12.kola O.Lúka - Budča v lehote do
30.10.2018 (cez ISSF).
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 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,
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.

