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Úradná správa č. 14 z 11.10.2018 

  

1. Správy TMK 

  

TMK ObFZ Trebišov oznamuje, že školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie sa v priestoroch 

ObFZ Trebišov uskutoční v termínoch: 20.10.2018 (sobota) od 9:00 do 17:15 hod., 24.10.2018 (streda) 

od 15:00 do 20:00 hod., 31.10.2018 (streda) od 14:00 do 19:00 hod., 10.11.2018 (sobota) od 9:00 do 
17:40 hod., 19.11.2018 (pondelok) od 14:00 do 19:15 hod., 26.11.2018 (pondelok) od 15:00 do 20:15 

hod. + záverečné skúšky. 
Plán školenia trénerov UEFA Grassroots C licencie a bližšie informácie nájdete na úvodnej stránke 

www.obfztv.sk. 

Zatiaľ neprihlásení záujemcovia môžu zasielať prihlášky na email: peter.szenay@futbalsfz.sk (kópiu 
na obfztv@obfztv.sk). 
  

2. Správy ŠTK 

  

ŠTK vyzýva FK OZ TJ Milhostov k oznámeniu miesta konania majstrovských futbalových stretnutí 

11. kola OZ TJ Milhostov - OFK Vojčice a 12. kola OZ TJ Milhostov - OFK Nový Ruskov podaním cez 

ISSF na komisiu ŠTK príp. predložením dohody so súperom o zmene miesta konania stretnutia cez ISSF 
v termíne do 17.10.2018 (ST). 
  

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní. 
  

3. Správy KR 

  

Obsadenie a zmeny v obsadení na 13.-14.10.2018 sú na webstránke ObFZ „Obsadenie R 

a PR“ a sú záväzné pre delegované osoby a FK. 

  
KR berie na vedomie ospravedlnenie R - Takáč F. na 14.10.2018, R - Kiseľ P. na 13.10.2018 a DZ - 

Fedor M. na 14.10.2018. 
 

KR berie na vedomie pochvalu TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto na R - L. Zrebňák zo stretnutia Hraň - 

Slovenské Nové Mesto. 
  

KR z dôvodu množiacich sa podaní zo strany klubov (zle uvedený strelec gólu, striedanie resp. osobné 
tresty) upozorňuje R, že majú povinnosť si robiť poznámky o stretnutí a presne tieto 

informácie vypisovať v ISSF.   
                                                                                        

KR upozorňuje R, že pred každým stretnutím sú povinní odkontrolovať RP podľa zápisu 

stretnutia. V prípade, ak hráč nehrá na RP, ale na iný doklad totožnosti, R je povinný uviesť to v 
zázname rozhodcu.  
  

4. Správy DK 

  

2018/19-042 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Dorocák D. (1356650), (Sečovce-U15) od 7.10.2018 + 

poplatok 5 € (DP čl.37/4)  

  
2018/19-043 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Kalocsai J. (1412714), (Streda n/B-U19) od 7.10.2018 + 

poplatok 5 € (DP čl.37/4)    
 

2018/19-044 DK trestá FK Z. Hradište finančnou pokutou 40 € + poplatok 10 € (rozpis ObFZ TV A6m) 

  

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa 
podáva na DK ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej 
komisie (čl. 84 ods. 1 DP). 
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