SPRAVODAJ č. 05
sú ťažný ročník 2020/2021

07.07.2020

1. Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni:
V zmysle SP je klub povinný predložiť lekárske prehliadky hráčov. Toto urobia kluby v 1. alebo 2.
kole predložením R k nahliadnutiu. Túto informáciu uvedie R do Zápisu o stretnutí. Samotné
lekárske prehliadky sa nezasielajú na ObFZ, klub ho archivuje a v prípade potreby predloží (SP čl.
50).

2. Komisia mládeže - predseda Branislav Šebian
1. KM oznamuje :
a) Súťažný ročník 2020/2021 mládeže sa začína :
MO U11 – 28. 08. 2020 (PA),
MO U13 – SPORTIKA liga - 05. 09. 2020
MO U15 - 05. 09. 2019
b) Hrací deň mládeže v zmysle RS 2020/2021: žiaci U15 – nedeľa, predzápas dospelí
U13 – sobota,10:00
prípravka U11 – piatok, 17:00
2. KM žiada FK:
 predloženie lekárskych potvrdení v prvom resp. druhom jesennom stretnutí. R danú skutočnosť
zaznamená v zápise – poznámky.
3. KM Informuje a upozorňuje FK:
 na nutnosť prekontrolovať si trvalé výnimky pre jesennú časť súťaži a v prípade potreby úprav
alebo zmien volať predsedu KM. KM bude riešiť zmeny v zmysle RS do začiatku súťaže bez
poplatkov.

na zmeny v 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 prípravka a 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.
 termín podania v ISSF na schválenie striedavých štartov hráčov mládeže najneskôr 3.dni pred
začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, ktorá začína skôr. v zmysle SP čl. 28, odst. 8,9)

3. DK – predseda Marek Zemiar





DI-2 Roman Stupár 1265237 D. Huta - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 03.08.2020
(vylúčenie po 2.ŽK),
DI-3 Matej Fašang 1304199 Dudince – DK na základe správy DS a stanoviska KR podľa čl.
78/5a čl. 37/13 DP zastavuje d. konanie bez uloženia d. sankcie, zrušuje napomenutie 2. ŽK a
následné vylúčenie,
DI-4 Peter Mydlo 1230751 V.-Pstruša – DK na základe správy DS začína d. konanie a ukladá
sankciu – PVŠ na 1 SSN podľa čl. 46/b DP od 03.08.2020 (HNŠ - zmarenie gól. šance),
DR-1 Marek Marko 1150222 R – na základe podnetu KR PVF rozhodcu na 2 týždne podľa čl.
64/1a,5 DP od 03.08.2020, pričom výkon sankcie podmienečne odkladá podľa 40/1,2 DP na
skúšobnú dobu 3 mesiace (nesprávne vylúčenie H),

DK žiada správcu súťaží o vykonanie zmeny v ISSF v zmysle DI-3 (zrušenie 2. ŽK).
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).

3. KR – predseda Tibor Kučera
1. KR žiada všetkých R, aby si plnili dohody s jesenného aktívu a do zápisu zo stretnutia uvádzali predloženie , alebo nepredloženie potvrdení o lekárskych prehliadkach družstiev.
2. KR žiada všetkých R, aby akékoľvek nedostatky na stretnutí riešili cez podanie na komisiu R.
3. KR U1: Prerokovala správu delegáta stretnutia a vyhodnotila videozáznam zo stretnutia 1.
kola I. Triedy – dospelých FK Slovan Kúpele Sliač - MFK Vígľaš-Pstruša, KR odstupuje
konanie hráča hostí č. 1 Peter Mydlo (1230751) DK. Dôvod: Podrazenie súpera (hráča domácich č. 20), v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ.
4. KR U2: Prerokovala námietku ID: 125456 (TJ Družstevník Látky - TJ Slovan Dudince) – vyhodnotila námietku ako neopodstatnenú. Odôvodnenie: na základe správy delegáta stretnutia a vzhliadnutého videozáznamu - v 22. minúte stretnutia R správne nariadil PK v prospech
domáceho mužstva. Hráč hostí č. 6 sa dopustil priestupku sotenia súpera vo vlastnom PÚ.
5. KR U3: Prerokovala námietku ID: 125459 (TJ Družstevník Látky - TJ Slovan Dudince) námietka neopodstatnená. Odôvodnenie: v 55. minúte stretnutia sa nestala žiadna situácia,
ktorá by korešpondovala s popisom podania.
6. KR U4: Prerokovala námietku ID: 125450 (TJ Družstevník Látky - TJ Slovan Dudince) námietka opodstatnena. Odôvodnenie: na základe správy delegáta stretnutia a vzhliadnutého videozáznamu - v 88. minúte stretnutia R nesprávne udelil druhú ŽK a následne ČK hráčovi hostí č. 19 Matej Fašang (1304199).
7. KR U5: Matej Fašang ( 1304199 ) - KR odstupuje na DK a navrhuje zastavenie a zároveň zrušenie účinkov ČK, podľa čl. 78/5a DP.
8. KR U6: Marek Marko (Rozhodca) - Na základe správy delegáta stretnutia a vzhliadnutého
videozáznamu 1. kola I. Triedy - dospelý TJ Družstevník Látky - TJ Slovan Dudince, KR navrhuje pozastavenie funkcie rozhodcu. Prípad odstupuje na riešenie DK.
9. KR U7: na základe podnetu na komisiu , žiada hospodársku komisiu o zaradenie R Petra
Kováča na stretnutie 1 kola FK Slovan Kúpele Sliač - MFK Vígľaš-Pstruša,

4. HR – predseda Ján Šulek
HK žiada dole uvedené FK na vydokladovanie úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov
v jesennej časti ročníka 2020/2021. Termín uhradenia platieb bol 31.07.2020.
I.trieda
TJ Sokol FO Sielnica
II.trieda TJ Tatran VLM Pliešovce "B"
MO U 15 TJ Tatran VLM Pliešovce
MO U11 TJ Tatran VLM Pliešovce
TJ Sokol FO Sielnica
MFK Zvolen "C"
Oranjes Zvolen
Platby v zmysle dole uvedenej tabuľky.

Súťaž
I.trieda dospelých

1000,00 €

II.trieda dospelých

700,00 €

Žiaci U15 , U13 , U11

140,00 €

Platby zasielať na účet ObFZ Zvolen

6. Sekretariát

Do 31.07.2020

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

a) Zmena sídla ObFZ Zvolen!
Nová adresa:
Oblastný futbalový zväz Zvolen
Nám. SNP 35/48
1. poschodie vľavo
( bývalá budova OU Zvolen )

b) Kontakt ekonómka ObFZ Zvolen:
Anna Herrmannová
Tel: 0903 402 790
Mailová adresa: herrmannova17@gmail.com

