SPRAVODAJ č.40
Súť. Roč. 2018/2019

05.06.2019

Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni
1.ŠTK na základe SP čl. 82 bod 1b) kontumuje MFS XXIV. kola I. triedy dospelých medzi TJ Družstevník Látky - TJ Agro Ostrá Lúka v prospech TJ Družstevník Látky so skóre 3:0.
2.ŠTK odstupuje TJ Agro Ostrá Lúka na DK za nenastúpenie na MFS.
Komisia mládeže - predseda Vladimír Remeselník
1. KM schvaľuje po ukončení súťažného ročníka 2018/2019
a) konečné tabuľky MO U11 a MO U13-Sportika liga
b) konečné tabuľky strelcov po ukončení súťažného ročníka 2018/2019
Tabuľky v jednotlivých súťažiach a najlepší strelci sú zverejnené na stránke ObFZ a Futbalnet.
2. KM oznamuje:
a) v súťažnom ročníku 2018/2019 bude KM ObFZ Zvolen riadiť nasledovné súťaže mládeže:
dorast MO U19, žiaci MO U15, žiaci MO U13, prípravka MO U11.
b) prihlášky družstiev mládeže pre nový súťažný ročník 2019/2020 sa aktivujú cez ISSF –
Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 25.06. 2018 24:00. Prihlášky musí FK
vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. FK na ObFZ v písomnej forme prihlášky nezasielajú.
Hlavičky súťaží v ISSF budú aktívne od 10.06.2019, FK sa môžu týmto dňom prihlasovať do
súťaží v novom súťažnom ročníku . Definitívny počet súťaží sa určí po termíne podávania
prihlášok 25.06. 2018 24:00 a následnom spracovaní KM a schválení VV..
c) termíny letných turnajov, na ktorých vyhodnotíme ukončený súťažný ročník a dekorujeme
víťazov v súťažnom ročníku 2017/2018. Účasť družstiev všetkých súťažiacich v ročníku
2018/2019 je nutná.
MO U11 , 22.06.2018, NE, Lieskovec Pozor zmena termínu a miesta !!!!
MO U13, 15.06.2018, So, Sebechleby Pozor zmena miesta !!!!
.Aktív ŠTK a KM ObFZ Zvolen sa plánuje na 06.07.2019 a Aktív ŠTK a KM SsFZ bude 01.07.2019.
d) Výber ObFZ Zvolen U11 ( ročník 2008 a mladší) sa zúčastní medzinárodného kvalifikačného
turnaja Champion Trophy U11 v Šamoríne 08.06.20109 (v sobotu)
Definitívna nominácia, sa nachádza na stránke ObFZ.
Realizačný tím:
Zodpovední tréneri oblastného výberu: Jozef Dolinský, TJ Družstevník Senohrad
Branislav Šebian, TJ Družstevník Senohra
Hlavný tréner oblastného výberu:
Radoslav Ištván, MFK Lokomotíva Zvolen
3. KM upozorňuje FK :
a) podľa SP čl.28 ods.4 nového (platného od 1.7.2015) je možné vytvoriť spoločné družstvo v
kategórii mládeže bez potreby preregistrovania hráčov pre súťažný ročník 2019/2020.
Žiadame FK, ktoré vytvorili spoločné družstvo, aby vyplnili PÍSOMNÚ DOHODU o vytvorení
spoločného družstva a poslali oskenované na obfzzv@obfzzv. sk alebo poštou na ObFZ Zvolen.
Termín zaslania dohody bude zverejnený v nasledujúcom Spravodaji č. 41.
b) nahlásili podaním v ISSF na KM , kontaktné osoby mládežníckych družstiev pre nový ročník v
termíne do konania aktívu 06.07.2019.
TMK – predseda Ernest Peterke
1. VV SsFZ schválil nastavenie kontroly platnosti trénerských licencií prostredníctvom ISSF.
Upozorňujeme funkcionárov FK a prostredníctvom nich aj trénerov , aby si prekontrolovali
platnosť trénerskej licencie. Platnosť trénerskej licencie je 3 roky a na jej predĺženie je
tréner povinný absolvovať doškoľovací seminár / UEFA Grassroots C licencia v rozsahu 5
hod. a UEFA B licencia v rozsahu 15 hod. /

Komisia royhodcov – predseda Tibor Kučera
1.KR žiada všetkých R, aby svoje ospravedlnenia z dôvodu pracovných povinností, alebo
súkromných záležitosti posielali minimálne 10 dní vopred. V prípade ospravedlnenia po zverejnení
delegačného listu, KR bude akceptovať iba ospravedlnenia s fotokópiou potvrdenia neschopnosti
od lekára, alebo vážneho dôvodu ako napr. pohreb. Žiadne iné ospravedlnenia nebude KR
akceptovať a budú sankcionované poplatkom podľa rozpisu súťaži, článok XVI. Hospodárske
náležitosti, odsek 4. Poplatky - poplatok za prerokovanie v komisiách (konkrétne KR) 5€.
2.KR oznamuje všetkým klubom , že video zo stretnutia bude akceptovať iba na nosiči CD,
respektíve DVD vo formáte , ktorý sa dá otvoriť formátom Media – Pleyer. V inom prípade bude
video vrátené a klub posunutý na DK.
3.KD SFZ v dňoch 26.-27.7.2019 pripravuje v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar, Nám, 1 .mája 117)
dvojdňový licenčný seminár pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu (tzv. “A”) a
taktiež pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta stretnutia (tzv. “P”). Prípadní záujemcovia
(spĺňajúci podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov
stretnutia) sa môžu záväzne prihlasovať predsedovi KR T.Kučerovi na adresu
kucera.mktelektr@gmail.com. najneskôr do 16.6.2019 (potrebné tlačivá – maturitné vysvedčenie ,
alebo vysokoškolský diplom, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ). Výška poplatku za
licenčný seminár je stanovená na 75,-EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a
materiálno - technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia spočíva aj v tom, že poplatok musí
dotyčný uhradiť aj v prípade, že sa seminára nakoniec nezúčastní.
4.KR žiada TJ Detvianska Huta o doručenie videozáznamu zo stretnutia 24 kola TJ Detvianska
Huta – FK Slovan Kúpele Sliač A. Videozáznam na nosiči DVD doručiť na ObFZ Zvolen do
11.6.2019.
5.Ospravedlnení R: Gonda – 14-26.6. 2019,
DK – predseda Marek Zemiar
DI-82 Roman Stupár 1265237 D. Huta - PVŠ na 3 SSN podľa čl. 49/1a,2a DP od 03.06.2019
(napadnutie protihráča),
DI-83 Marek Olšiak 1161006 D. Huta - PVŠ na 4 SSN podľa čl. 48/1c,2b DP od 03.06.2019 (HNŠ
voči R),
DI-84 Dominik Daniš 1285085 Stožok - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 03.06.2019 (vylúčenie
po 2.ŽK),
DI-85 Alexander Farion 1202919 Dudince - PVŠ na 1+3 SSN podľa čl. 37/3, 48/1c,2b DP od
03.06.2019 (vylúčenie po 2.ŽK, HNŠ voči R),
DI-86 Andrej Miartuš 1245126 Sliač A - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 03.06.2019 (vylúčenie
po 2.ŽK),
DI-87 Michal Pleva 1303804 Sebechleby - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 03.06.2019
(5xŽK),
DI-88 Marek Konôpka 1306156 Očová - upozornenie podľa čl. 10/1, 64/1a DP na porušenie
povinnosti podľa čl. 43/3b SP, pričom DK upozorňuje na povinnosť predložiť registračný preukaz
do 48h v prípade štartu na preukaz totožnosti,
DI-89 Pavel Kortiš 1107832 D. Huta - DK podľa čl. 71/1,3ab DP začína disc. konanie na základe
zápisu o stretnutí a správy DS a s účinnosťou od 03.06.2019 podľa čl. 71/7, 43/2a DP ukladá
predbežné opatrenie - pozastavenie výkonu športu od 03.06.2019 do skončenia disc. konania,
DI-90 TJ Agro Ostrá Lúka - pokuta 50 € splatná v MZF podľa čl. 59 DP a čl. XV/5 Rozpisu súťaží
(nenastúpenie na MFS 24. kola Látky – O. Lúka),
DK žiada TJ Detvianska Huta o predloženie videozáznamu z MFS 24. kola D. Huta – Sliač na
ObFZ Zvolen do 12.06.2019.
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 ObFZ- sekretár Jozef Hrdlička
1.Oznamujeme klubom, že lopty za reklamu spoločnosti DOUBLE BCT STAR , ktoré sú na Vašich
štadiónoch budú odovzdané na Aktíve ŠTK dňa 04.07.2019 , ktorý sa bude konať v hoteli TENIS
o 16,00 hod.

