SPRAVODAJ č.7
Súť. roč. 2019/2020

21.08.2019

1. 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
Vylosovanie mládežníckych súťaží je v ISSF a na Futbalnete zverejnené !
Nový RS nájdu na webe ObFZ – Rozpis súťaží a definitívnu termínovú listinu nájdu FK na webe –
Komisie–KM- Materiály
b) Hrací deň mládeže v zmysle RS 2019/2020: žiaci U15,U13 – sobota,10:00
prípravka U11 – piatok, 17:00
c) Dohody o spoločnom družstve mládeže predložené na schválenie v zmysle SP čl.28 do
23.08.2019, 24:00 , bude KM akceptovať.
d) Žiadosti na schválenie striedavého štartu mládeže predložené v zmysle SP čl.28, bod 9, bude
KM akceptovať.
2. KM žiada FK:
a) FK o predloženie lekárských potvrdení v prvom resp. druhom jesennom stretnutí. R danú
skutočnosť zaznamená v zápise – poznámky.
b) FK, aby si skontrolovali vyžrebovania súťaží v ISSF, či majú správne uvedený požadovaný deň,
hrací čas a HP a v prípade nezrovnalostí so schválenou trvalou výnimkou uvedenou v Spravodaji
č. 6, 14.08.2019, kontaktovali mailom predsedu KM.
b) FK , ktorým boli schválené dohody o spoločnom družstve , aby si vo vlastnom záujme
skontrolovali funkčnosť tohto úkonu ešte pred prvým stretnutím. V prípade problému je potrebné
požiadať o pomoc v ISSF- Pomoc alebo mailom predsedu KM.
3. KM upozorňuje FK :
a) na nutnosť prekontrolovať v ISSF trvalé výnimky pre jesennú časť súťaži uverejnené
v Spravodaji č. 6, 14.08.2019 a v prípade potreby úprav alebo zmien volať predsedu KM
(Remeselník 0907227834 alebo mailom vladimirremeselnik @gmail.com) do 23.08.2019, 24:00.
KM po tomto termíne bude riešiť zmeny v zmysle RS ( aj s poplatkami).
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. Registračný preukaz
nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom. Hráč musí mať platný
registračný preukaz.
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.
e) na zmenu v súťažiach U13, ide o zmenu na ihrisku je šestnástka vytýčená kuželmi na
zúženom ihrisku, počet hráčov 9 ( 1+ 8) a platí pravidlo o postavení mimo hry. Pravidlá
súťaže U13 aj s nákresom ihriska sú súčasťou RS.
4. Usmernenie ku konfrontácii mládeže - zmeny SP čl. 49 ( konfrontácia hráča) a SP čl.43
( Registračný preukaz a identifikácia hráča ) v znení z 18. júna 2019:
1. variant:
Po uložení rozhodcom ( R ) nominácie D a H v príslušnom zápise k stretnutiu , vedúci družstiev
požiadajú R o vytlačenie zápasových súpisiek D, H - obsahujú fotky hráčov . Potom na ihrisku

pokračujú v konfrontácii v zmysle SP č. 49 . 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 - zápasovej súpisky .Výsledok
konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi - R.
2. variant:
Doma si pripraviť – vytlačiť družstvo v ISSF – súťaže – družstvá – vyhľadanie družstiev –
príslušné družstvo a vytlačiť ( obsahujú fotky hráčov ). Takto pripravené zloženie družstva
predložiť súperovi pri konfrontácii a pokračovať v zmysle SP č. 49 . 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 – predložené
družstvo. Výsledok konfrontácie oznámi vedúci družstva mládeže rozhodcovi - R.
Upozorňujeme na stav fotografií, ak podľa príslušnej fotografie nebude jasné či ide
o predstaveného hráča, postupujeme v zmysle SP čl.49, bod 5 a kapitán ( vedúci družstva)
uplatnia námietku proti štartu hráča v stretnutí. R následne sám, v prítomnosti hráča, vykoná
kontrolu totožnosti tohto hráča a zaznamená v zápise aj s výsledkom kontroly – pripustil alebo
nepripustil hráča na stretnutie ( SP čl. 49, bod 5) , RS XII, bod 2.c)
Oba varianty je možné využiť podľa potreby a schopnosti manažéra ISSF a vedúceho družstva FK.
Variant č.2 je možné uplatniť len po prvom súťažnom stretnutí ( technické spracovanie v ISSF )
Usmernenie k tejto zmene a je súčasť tohto Spravodaja č.7 a bude umiestnené aj na stránke
ObFZ ZV – Komisie – KM - dokumenty.
Hospodárska komisia-predseda Ján Šulek
1. HK žiada dole uvedené FK na vydokladovanie úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov
v jesennej časti ročníka 2019/2020. Termín bol 31.07.2019.
Žiaci U 15
Žiaci U13
TJ Družstevník Látky
MFK Zvolen „B“
OŠK Lieskovec
MFK Zvolen „C“
Žiaci U11
MFK Zvolen "B"
TJ Tatran VLM Pliešovce
TJ Agro Ostrá Lúka
Platby v zmysle dole uvedenej tabuľky.
Súťaž

Do 31.07.2019

I.trieda dospelých

1000,00 €

II.trieda dospelých

700,00 €

Žiaci U15 , 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 na základe požiadavky ŠTK a KM žiada všetkých R, aby do zápisu stretnutia uvádzali
predloženie dokladu o lekárskych prehliadkach hráčov.
2.Nominačná listina R: Banár, Bíreš, Dado, Domby, Dupej, Fekiač, Futák, Gasidlo, Gonda, Harík,
Hanes M., Hanes P., Haring, Haško, Kováč P., Kováč R., Kučera Matej, Kučera Milan, Kucharka,
Majer, Mlynárček, Mojžita, Mytyzeková, ,Paučo, Priadka, Slosiariková, Urda I., Rybár, Belička,
Farkaš, Humpachel, Kuka, Uhrin, Pulišová.
3.Nominačná listina DZ: Fazekaš, Alakša, Zelník, Vlačuha, Majer, Bachroň, Jodas, Urda J.
4.Ospravedlnení R: Majer 20-29.8. 2019 - sankcionovaný udelením pokuty 10 € podľa rozpisu
súťaží časť XI/-3 ods. 12.

Disciplinárna komisia – predseda Marek Zemiar
DI-10 Mário Chamula1145762 V.– Pstruša - výkon zvyšku d. opatrenia DI-5 (1 MFS) na základe
žiadosti podm. odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 26.08.2019 na 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).
Sekretariát ObFZ Zvolen –Jozef Hradlička,sekretár
1.Upozorňujeme všetkých R a DZ, ktorí nemajú uhradené členské príspevky a v poriadku RP
bude im pozastavená výplata paušálnych náhrad za 08/2019 až do vysporiadania si týchto
náležitostí.

