SPRAVODAJ č.17
Súť. roč. 2019/2020

30.10..2019

Komisia mládeže- predseda Vladimír Remeselník
1. KM schvaľuje
 všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v súťažiach mládeže MO U15 a MO U11
za jesennú časť súťažného ročníka 2019/2020.
 neukončené MO U13 neodohrané stretnutie Sebechleby – Zvolen B
2. KM neschvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
MO U13 , Sebechleby – Zvolen ,( porušenie SP vo viacerých bodoch – termínová listina, možno
predohrať, možná zmena jeseň- jar)
MO U15 Pliešovce – Podzámčok ,( neskorá požiadavka o zmenu termínu – piatok popoludní )
3. KM odstupuje DK:
Lukáš Gasidlo R - svojvoľné zmenený HČ a administratívne pochybenie DO - ZoS nevykonaná
konfrontácia ( SP čl. 49,bod 8 - povinná u mládeže )
FK Pliešovce - MO U15, 8.kolo, 27.10.2019, Pliešovce – Podzámčok ( RS čl. II., bod 5 ) FK
Pliešovce svojvoľné zmenený HČ a neurobenie konfrontácie (SP čl. 49,bod8 - povinná u mládeže )
FK Podzámčok - MO U15, 8.kolo, 27.10.2019, Pliešovce – Podzámčok, FK Podzámčok neurobenie konfrontácie , ( SP čl. 49,bod 8 - povinná u mládeže )
4. KM oznamuje
Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020:
 MO U11
- 17. apríla 2020 (18.- 19. apríla 2020 )

MO U13 - Sportika liga
- 04. - 05. apríla 2020
 MO U15
- 18.- 19. apríla 2020 5
4. KM informuje:
termíny halových turnajov mládeže, organizované v zimnom období:
 U11 18.01.2020, SO, 8:00 -16:00 - hala Krupina
 U13 08.02.2020, SO, 8:00 -16:00 - hala Krupina
 U15 22.02. 2020, SO, 8:00 -16:00 - hala Krupina
 U19 07.03.2020, SO, 8:00 -16:00 - hala Krupina
Oznam:
Oznamujem FK , že sa vzdávam ( Vladimír Remeselník) funkcie predsedu KM a ostatých funkcii
v ObFZ Zvolen ku 31.10.2019 a preto môj mobil nebude prístupný pre aktivity ObFZ.
Ďakujem všetkým za spoluprácu a prajem veľa pekných chvíľ a zážitkov pri mládežníckom futbale.
Hospoodárska komisia/ predseda Ján Šulek
HK upozorňuje TJ Družstevník Bzovík na urýchlené vysporiadanie pohľadávky po lehote
splatnosti - mesačnej zbernej faktúry . Dátum splatnosti bol 10.10.2019.
HK upozorňuje FK na postup v zmysle rozpisu ObFZ ohľadne vyúčtovacích faktúr za mzdy za
rozhodcov.
1, faktúry odoslané z ObFZ do 16.11.2019
2, termín na rozporovanie faktúr do 14 dní /30.11.2019/
3, v termíne po 30.11.2019 úhrada nedoplatku resp. vrátenie preplatku
4, preplatky vrátené len v prípade vysporiadania finančných záležitostí voči ObFZ Zvolen a ISSF
systému
Disciplinárna komisia – predseda Marek Zemiar
DI-49 Martin Schmidt 1334851 Očová - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 46/1b,2 DP od 28.10.2019 (HNŠ zmarenie gól. šance),
DI-50 Jakub Fatľa 1249284 Očová - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 28.10.2019 (5xŽK),
DI-51 Arben Izairi 1218176 Látky - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 28.10.2019 (5xŽK),
DK žiada TJ Budča o predloženie videozáznamu z MFS 13.k. Budča - Sliač na ObFZ ZV do
06.11.2019,
DK podľa čl. 34/7 DP prerušuje výkon podmienečne upustených disciplinárnych sankcií DI-35
Martin Vajs, DI-36 Mário Tazberík - obaja od 28.10,2019, DI-41 Michal Zaťko, DI-42 Martin

Pomahač, DI-43 Filip Bukovinský, DI-44 Dominik Vician – všetci od 04.11.2019 do začiatku jarnej
časti súť. ročníka 2019/2020.
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 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
na
adrese
https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

