SPRAVODAJ č.26
Súť. Roč. 2018/2019

27.02.2019

Komisia ŠTK – predseda Mgr. Marek Valentýni
1. ŠTK pripomína, že začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 bude:
- I. trieda
– 24. 03. 2019
- II. trieda
– 24. 03. 2019
Komisia mládeže - predseda Vladimír Remeselník
1. KM oznamuje:
a) Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019:
 MO U11 –
05. apríla 2019, Pa
 MO U13 - Sportika liga – 06. - 07. apríla 2019, So (Ne)
b) Halový turnaja MO U15 - 02.03.2019 sobota – hala Krupina sa nekoná pre nezáujem FK.
Prihlásilo sa len družstvo FK Zvolenská Slatina a MFK Vígľaš-Pstruša.
2. KM informuje:
a) termíny halových turnajov mládeže, organizované v zimnom období:
 U19 10.03. 2019, SO, 8:00 -16:00 - hala Krupina
FK obdržali pozvanie s prihláškou na turnaj a následne sa prihlásia podľa pokynov v pozvánke.
b) Termín predkladania žiadostí o striedavý štart (SŠ) hráčov je najneskôr 7 dní pred začiatkom
jarnej časti súťaže, ktorá začína skôr.-SP čl. 28, bod 8 a 9. Schválené SŠ budú zverejnené
v Spravodaji dňa 05.04.2019. KM upozorňuje na RaPP SFZ článok 18, bod 6. „hráč môže v
priebehu jedného súťažného ročníka štartovať najviac za dva kluby“.
3. KM žiada :
a) FK o zaslanie požiadavky o výnimky termínov MFS len na jarnú časť, t.j. na zmenu termínov
MFS, UHČ, HP resp. kolidácie termínov družstiev pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019
formou podania cez ISSF v termíne do 12.3.2019, 24:00. KM upozorňuje, že hrací deň pre mládež
je PA a SO a pri posudzovaní bude postupovať v zmysle RS , SP a možnosťami KR (počtu R).
b) FK, ktoré v zimnom období organizujú halové turnaje, aby poskytli KM informácie o turnajoch na
mladez@obfzzv.sk .
Hospodárska komisia -predseda Ján Šulek
HK upozorňuje FK na termín úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov v jarnej časti ročníka
2018/2019. Termín 15.03.2019 a platby v zmysle dole uvedenej tabuľky.

Súťaž

Do 15.03.2019

I.trieda dospelých

1000,00 €

II.trieda dospelých

700,00 €

Žiaci U13 , U11

140,00 €

Platby zasielať na účet ObFZ Zvolen

Bankové spojenie : ČSOB Zvolen
Číslo účtu : 4000844965/7500
IBAN : SK49 7500 0000 0040 0084 4965

Komisia R a D – predseda Tibor Kučera
1. KR oznamuje, že jarný seminár R a DZ sa uskutoční vo štvrtok 7.3.2019 o 15:30 hod
v kongresovej sále hotela TENIS vo Zvolene. Žiadame všetkých R a DZ, aby si naplánovali svoj
čas tak, aby sa mohli seminára zúčastniť. Účasť R a DZ na seminári je podmienkou delegovania
a nasadzovania do zápasov našich súťaží.
2.KR žiada všetkých R a DZ , aby si pred jarnou časťou súťaže skontrolovali platnosti
registračných preukazov a licencií.

