SPRAVODAJ č.2
Súť. roč. 2019/2020

17.07.2019

Komisia mládeže - predseda Vladimír Remeselník
1. KM oznamuje zaradenie družstiev, trvalé výnimky a konfigurácie súťaží 2019/2020:
M0 U11 – Zvolen :
Konfigurácia súťaže: MO U11, 9. účastníkov, základná časť, D-V, 1x, jeseň - jar,16.kôl,
hrací deň: Piatok - PA, hrací čas: 17:00, zápisy pre laikov
Trvalé výnimky – jesenná časť: Zvolen B – PA 17:30 , Bzovík – ihrisko Senohrad
M0 U13 – Zvolen, SPORTIKA liga :
Konfigurácia súťaže: MO U11, 9. účastníkov, základná časť, D-V, 1x, jeseň - jar,16.kôl,
hrací deň: SO, hrací čas: 10:00, zápisy pre laikov
Trvalé výnimky – jesenná časť: Budča – PA 17:00, Zvolen B – ST 17:30 , Zvolen C – ŠT
17:00 ,Sebechleby – NE predzápas dospelí, Zvolenská Slatina - NE predzápas dospelí,
Dobrá Niva – NE predzápas dospelí, Kriváň – NE predzápas dospelí,
M0 U15 – Zvolen:
Konfigurácia súťaže: MO U15, 4. účastníkov, základná časť, D-V, 3x, 18.kôl, hrací deň:
SO, hrací čas: 10:00, zápisy pre laikov
Trvalé výnimky – jesenná časť: Lieskovec – ihrisko Očová, Látky - NE predzápas dospelí
b) Súťažný ročník 2019/2020 mládeže sa začína : 6. súťažné kolo dospelí :
MO U11 – 06. 09. 2019 (PA),
MO U13 – SPORTIKA liga - 07. - 09. 2019
MO U15 - 07. - 09. 2019
Zaradenie družstiev do nového súťažného ročníka a pridelené čísla v ročníku 2019/2020
v súťažiach mládeže ( žiaci a prípravka ) je už na Futbalnete k nahliadnutiu !
Kompletný nový RS nájdu na webe SsFZ – Rozpis súťaží a upravenú definitívnu
termínovú listinu nájdu FK na webe – Komisie–KM- Materiály po 25. 07. 2019
c) Hrací deň mládeže v zmysle RS 2019/2020: žiaci (U15,U13) – sobota, 10:00
prípravka – piatok, 17:00.
d) Termín evidovania striedavých štartov - SS ,(max. 5 hráči, v zmysle nového SP) do
18.08.2019 ( ISSF).
e) Termín predkladania Dohôd o spoločnom družstve,-1x sken – do 31.07.2019 na KM !
(e-mailom obfzzv @obfzzv.sk).
2. KM upozorňuje FK :
a) na nutnosť prekontrolovať si trvalé výnimky pre jesennú časť súťaži a v prípade
potreby úprav alebo zmien volať predsedu KM (Remeselník 0907227834 alebo mailom
vladimirremeselnik @gmail.com). Posledný termín na úpravy bez poplatku je 21.07.2019.,
24:00. Po tomto termíne KM bude riešiť zmeny v zmysle RS ( aj poplatky).
b) na zmeny SP a RS k striedavému štartu mládeže( SP čl.28, bod 8.- 10.)
FK môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac 5 dohôd o striedavom štarte
hráča pre jedno svoje družstvo. Za dodržanie tohto ustanovenia je zodpovedný FK
a v prípade jeho nedodržania odstúpi KM príslušný FK na disciplinárne riešenie DK.
Hráč môže štartovať za družstvo vyššej vekovej kategórie len v materskom FK, po
splnení podmienok uvedených v SP čl. 4 ( písomný súhlas zákonného zástupcu
a telovýchovného lekára)
V súťažiach vekových kategórií žiaci je oprávnená hrať hráčka, ktorá je o dve vekové
úrovne staršia, ako je veková úroveň, v ktorej hrá za žiakov, hráčka môže takto hrať do
svojej vekovej úrovne U15.

c) na zmenu SP čl. 43 Registračný preukaz a identifikácia hráča – identifikácia
a konfrontácia hráčov je možné vykonať len prostredníctvom registračného preukazu
v ISSF.
Komisia R a d – predseda Tibor Kučera
1. KR žiada všetkých R a DZ , aby si do začiatku súťažného ročníka 2019-2020 uhradili
prostredníctvom ISSF svoje členské poplatky.
2. KR oznamuje všetkým R a DZ, že jarný aktív sa uskutoční 2. 8. 2019 o 16:00 hod
hotel TENIS vo Zvolene . Žiadame všetkých R a DZ, aby si voje súkromné záležitosti
zariadili tak, aby sa mohli aktívu zúčastniť. Súčasťou aktívu bude prednáška k novým
PF.
3. KR oznamuje, že všetkým R a DZ bude elektronickou poštou doručená prednáška
k zmenám pravidiel futbalu , platných od 1.6.2019. Žiadame všetkých, komu nebude
doručená, aby sa prihlásili, alebo si nové pravidlá stiahli zo stránky SFZ.

