SPRAVODAJ č.5
Súť. roč. 2019/2020

07.08.2019

Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni:
1.V zmysle SP je klub povinný predložiť lekárske prehliadky hráčov. Toto urobia kluby v 1. alebo 2.
kole predložením R k nahliadnutiu. Tento materiál sa nezasiela na ObFZ, klub ho archivuje
a v prípade potreby predloží (SP čl. 50).
2.ŠTK na základe SP čl. 36 bod 2), po vzájomnej dohode súhlasí so zmenou UHČ MFS III. kola I.
triedy dospelých medzi FK Slovan Kúpele Sliač – OZ OFK Sebechleby. Pôvodne: 17. 08. 2019 o
16:00 hod. na ihrisku FK Sliač. ZMENA: 29. 08. 2019 o 14:30 hod. na ihrisku FK Sliač.
3.ŠTK na základe SP čl. 37 bod 2) schvaľuje zmenu UHČ MFS II. kola II. triedy dospelých medzi
FK Slovan Kúpele Sliač „B“ – MFK Strojár Krupina „B“. Pôvodne: 11. 08. 2019 o 16:30 hod. na
ihrisku Veľká Lúka. ZMENA: 29. 08. 2019 o 17:00 hod. na ihrisku Veľká Lúka.
Komisia mládeže - predseda Vladimír Remeselník
1. KM schvaľuje :
a) trvalé výnimky v súťažiach mládeže v ročníku 2019/2020:
M0 U11 – Zvolen :
Trvalé výnimky – jesenná časť: Zvolen B – PA 17:30, Krupina – ST 17:00, Ostrá Lúka – ŠT ,
17:00 ihrisko Kováčová
M0 U13 – Zvolen, SPORTIKA liga :
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:
Trvalé výnimky – jesenná časť: Lieskovec – ihrisko Očová, Detvianska Huta - NE predzápas
dospelí, Pliešovce – NE 10:00
b) KM schvaľuje dohody o spoločnom družstve v súťažnom ročníku 2019/2020:
OŠK Dobrá Niva - TJ Družstevník Podzámčok, U 13, MO U13 Zvolen
TJ Družstevník Podzámčok - OŠK Dobrá Niva, U15, MO U15 Zvolen
TJ Detvianska Huta - TJ Družstevník Látky, U15, MO U15 Zvolen
TJ Družstevník Bzovík - TJ Družstevník Senohrad , U11, MO U11 Zvolen
Dohody o spoločnom družstve mládeže predložené na schválenie v zmysle SP čl.28, bude KM
akceptovať.
2. KM oznamuje :
a) 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 !
Nový RS nájdu na webe SsFZ – Rozpis súťaží a upravenú definitívnu termínovú listinu nájdu FK
na webe – Komisie–KM- Materiály po 07. 08. 2019
b) Hrací deň mládeže v zmysle RS 2019/2020: žiaci (U15,U13) – sobota, 10:00
prípravka – piatok, 17:00.
c) Termín evidovania striedavých štartov - SS ,(max. 5 hráči, v zmysle nového SP) do 18.08.2019
( ISSF).
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). 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.
d) na zmenu SP čl. 49 – konfrontácia. –. Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja
kapitáni družstiev, u mládeži aj vedúci družstva. Kapitán (vedúci družstva) kontrolovaného
družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán (vedúci družstva) druhého
družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF. K tomuto postupu KM vydá pokyn
ako to bude prebiehať v praxi
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 na základe požiadavky ŠTK a KM žiada všetkých R, aby do zápisu stretnutia uvádzali
predloženie dokladu o lekárskych prehliadkach hráčov.
3.KR udeľuje napomenutie R za neskoré ospravedlnenia na nasledujúce termíny: Hanes
Peter 3.8.2019, Urda Igor 4.8.2019, Bíreš Lukáš 10-11.8.2019, Haring Tomáš 17.8.2019, Dupej
Tomáš 10.8 - 11.8.2019 , Mojžita Vladimír 11.8.2019, Farkaš Vasil 16.8. - 20.8.2019 . V prípade
nasledujúceho ospravedlnenia, ktoré nebude mať vážne opodstatnenie napr. PN, a nebude
doručené 14 dní dopredu, bude rozhodca/delegát sankcionovaný udelením pokuty 10 € podľa
rozpisu súťaží časť XI/-3 ods. 12. Nasledujúce opatrenie prijala KR na základe neustálych
oneskorených ospravedlnení a nadobúda platnosť od 12.08.2019 nepodmienečne, s výnimkou
ospravedlnenia podloženého dokladom podľa rozpisu súťaží časť XI/-3 ods. 12. KR opätovne
žiada všetkých R aby svoje ospravedlnenia posielali 14 dní vopred.
4.Ukončenie činnosti: Bc. Kamenec Valér, Murín Miroslav
5.Ospravedlnený DZ: Pavol Bachroň od 1.8.2019 do odvolania.
Disciplinárna komisia – predseda Marek Zemiar
DI-2 Lukáš Stieranka 1295442 Sliač A - PVŠ na 3 SSN podľa čl. 49/1b,2b DP od 05.08.2019 (napadnutie protihráča),
DI-3 Tomáš Švec 1155241 V. Pstruša - PVŠ na 3 SSN podľa čl. 49/1b,2b DP od 05.08.2019 (napadnutie protihráča,),
DI-4 Milan Tisoň 1187849 V. Pstruša - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 05.08.2019 (vylúčenie
po 2.ŽK),
DI-5 Mário Chamula 1245762 V. Pstruša - PVŠ na 1+3 SSN podľa čl. 37/3, 48/1b,2b DP od
05.08.2019 (vylúčenie po 2.ŽK, HNŠ voči R),
DI-6 Roman Sochor 1087949 Dudince - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 05.08.2019 (vylúčenie po 2.ŽK),
DI-7 Arben Izairi 1218176 Látky - DK na základe žiadosti, podľa čl. 42/1,2 DP, podmienečne upúšťa od zvyšku d. opatrenia DI-99 (1 MFS) od 07.08.2019 a určuje skúš. dobu 3 mesiace.
…
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).

