SPRAVODAJ č. 11
sú ťažný ročník 2021/2022

10.09.2021

Komisia ŠTK – predseda Mgr. Marek Valentýni:
1. ŠTK na základe SP č. 36 bod 2) súhlasí so zmenou termínu MFS 7. kola II. triedy dospelých
medzi OŠK Dobrá Niva „B“ – TJ Družstevník Senohrad. ZMENA:15. 09. 2021 o 15:30 hod. na ihrisku OŠK Babiná. Poplatok 20 € + 5 € podľa RS čl. XVI. 4t) a 4u) zahrnutý v MZF pre OŠK Dobrá
Niva „B“. ZV-STK-2021/2022-0032.

Komisia mládeže KM – predseda Vladimír Remeselník
1. KM schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:
 12. 09. 2021, 10:00, NE, MO U13, OŠK Stožok – TJ Slovan AX Budča, kultúrno spoločenská
akcia v obci, dohoda klubov, poplatok v MZF uhradí, OŠK Stožok
 15.09.2021, 10:00, 3.kol,ST, MO U11, sk. Juh, Zvolen B – Dudince, zmena HČ dohoda klubov
 15.09.2021, 15:30, 3.kol,ST, MO U19, Dobrá Niva - Zvolen B, zmena dohoda klubov
2. . KM odkladá MFS:
10.09.2021,2.kolo, MO U11 sk Juh, OŠK Dobrá Niva -TJ Družstevník Senohrad, neurčito, karanténa D
11.09.2021, 3.kolo, MO U19, TJ Družstevník Bzovík – MFK Spartak Hriňová, neurčito, karanténa D
3. KM schvaľuje výsledky stretnutí riadené „R laik“ zaevidované v ISSF:
MO U11 , sk. Juh, 2.kolo, 03.09.2021, TJ Slovan Dudince - OŠK Dobrá Niva, výsledok 10:0, (5:0) R
sa nedostavil
4. Informuje :
a) FK o predloženie lekárských potvrdení v prvom resp. druhom jesennom stretnutí. R danú
skutočnosť zaznamená v zápise – poznámky.
b) v prípade neúčasti R je nutné využiť spustený vstup „Rozhodca/Laik“. Ten režim klubový ISSF
manažér aktivuje a umožňuje mu uložiť a uzatvoriť nominácie D a H, vytvoriť zápis a zaznamenať
priebeh stretnutia podľa pokynov v ISSF. V takom prípade nie je povinnosť urobiť papierový zápis , ale
povinnosť oznámiť ( domáci FK ) danú skutočnosť – neúčasť R, pískal R-laik meno, priezvisko,
podaním v ISSF k zápasu KM ihneď po stretnutí! V prípade zistenia nedodržania týchto nariadení
postúpime FK a R na DK.
c) KM bude riešiť len podania v ISSF - žiadosti o zmenu termínu stretnutí len v zmysle SP a RS
Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne
odôvodnená Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú ! Stretnutia
hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. ) V poznámke stručne zaznamenať
dôvod a nepísať „komentáre“ ( netreba v tejto poznámke uvádzať súťaž, družstvá a žiadanú zmenu, je
v príslušnej inej časti tejto žiadosti ) pri zadávaní Žiadosti o zmenu.... v ISSF „Dohoda klubov“ nie je
dôvodom zmeny !
d) V zápisoch je povinné mať (SP čl.41 ) členov realizačného tímu a funkcionárov družstva – tréner,
vedúci družstva, lekár, HU,
. V prípade zistenia nedodržania týchto nariadení postúpime FK aj R na DK
e) FK - družstvá žiakov o povinnosti vyhodnocovania najlepších hráčov stretnutia a na povinnosť
kopania pokutových kopov po MFS podľa pokynu v RS časť pokyny pre MO U13 a MO U11
Žiadame FK dodržanie pokynov na zápasoch U13 a U11 vedúci D nahlási mená oboch hráčov R na
zaznamenanie v Zápise MFS – poznámka vyhodnotený hráči: D – hráč číslo, H - hráč číslo, PK D:H
výsledok V prípade zistenia nedodržania týchto nariadení postúpime FK aj R na DK
5. KM oznamuje schválenú HP :
 MFK Zvolen náhradnú hraciu plochu ihrisko Lieskovec pre mládežnícke družstvá hrajúce súťaže
ObFZ Zvolen v sezóne 2021/2022.
Uvedený FK je povinný upovedomiť všetky FK a KM o zmene HP v príslušnom MFS ( podaním
v ISSF k MFS – zápis - žiadosť o zmenu termínu/ hracej plochy stretnutia).
 Medzi oblastný turnaj SsFZ ročník 2009 sa koná vo Zvolene, 16.09.2021,od 10:00, štvrtok, na
štadióne MFK Zvolen. Účastníkmi turnaja sú družstvá výberov ObFZ BB, ZH a ZV.

Disciplinárna komisia DK – predseda Marek Zemiar
DI-11 Pavel Čavrnoch 1180345 Vígľaš - Pstruša - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 06.09.2021
(vylúčenie po 2.ŽK),
DI-12 Ivan Pařenica 1258518 Vígľaš – Pstruša - PVŠ na 1+5 SSN podľa čl. 37/5a, 48/1c,2b DP od
06.09.2021 (5xŽK, HNŠ voči delegovaným osobám),

DI-13 TJ Bzovík – DK žiada o vyjadrenie k napadnutiu hráča a fanúšika V.- Pstruša po skončení MFS
Bzovík – Vígľaš–Pstruša, vrátane identifikácie útočníka. Vyjadrenie prosíme zaslať cez ISSF do
12.09.2021.
Poučenie: Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie príslušnému odvolaciemu orgánu do 7 dní
od uverejnenia v Spravodaji 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).

Komisia rozhodcov KR - predseda Tibor Kučera
1. KR žiada futbalové oddiely , aby predložili na ObFZ dohody s rozhodcami. Posledný termín do
17.9.2021.
2. KR napomína R Ladislav Banár za neuvedenie dôvodu neskoršieho začatia stretnutia v zázname
rozhodcu a nezmenenie času UHČ v zápise o stretnutí.
3. KR napomína R Ján Futák za neuvedenie HU v zápise o stretnutí a vedúceho a lekára domáceho
mužstva v zápise o stretnutí.
4. KR žiada všetkých R o dôslednosť pri vypisovaní zápisov o stretnutí. V prípade neskorého začiatku stretnutia žiada R aby v kolonke UHČ napísali skutočný začiatok stretnutia a v zázname R
uviedli v skratke dôvod neskorého začiatku (napr. “Neskorší začiatok UHČ z dôvodu delegácie a
presunu na miesto stretnutia medzi zápasmi”).

Trénersko-metodická komisia TMK – predseda Ernest Peterke
Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ ZV a ZH organizuje školenie
trénerov UEFA GR C licencie v rozsahu 60 hod. vo Zvolene (3 bloky školenia) a Žiari nad
Hronom (3 bloky školenia) v termíne od 6.októbra do 15.decembra 2021. Maximálny počet
účastníkov je 24. Podrobné informácie o priebehu školenia, spôsobe a podmienkach prihlásenia sú
zverejnené v ÚS SFZ a stránke ObFZ Zvolen –Spravodajstvo

Správy zo sekretariátu – sekretár Jozef Hrdlička :
Oznam
Medzi oblastný turnaj SsFZ ročník 2009 sa koná vo Zvolene 16.09.2021,od 10:00, štvrtok, na
štadióne MFK Zvolen. Účastníkmi turnaja sú družstvá výberov ObFZ BB, ZH a ZV.

Sídlo ObFZ Zvolen:
Nová adresa: Oblastný futbalový zväz Zvolen,
Nám. SNP 35/48, 1. poschodie vľavo
( bývalá budova OU Zvolen )

