Oblastný futbalový zväz Trebišov
Úradná správa č. 4 z 08.08.2019
1. Správy sekretariátu
Sekretariát upozorňuje futbalové kluby ObFZ Trebišov, že v zmysle Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov sú
povinné predložiť rozhodcovi pred stretnutím povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii
(nie staršie ako rok). Zároveň sú FK povinné zaslať toto potvrdenie mailom na ObFZ Trebišov
(obfztv@obfztv.sk).
Sekretariát pripomína FK, že na stránke ObFZ Trebišov (www.obfztv.sk) sú uverejnené:
- Rozpis súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2019/20 (úvodná stránka, lišta vľavo),
- zmeny pravidiel futbalu a aktualizované Pravidlá futbalu od 01.07.2019 (v sekcii „Na stiahnutie“),
- súťažný poriadok futbalu – platný od 18.06.2019 (v sekcii „Na stiahnutie – futbalové normy“),
- registračný a prestupový poriadok – platný od 18.06.2019 (v sekcii „Na stiahnutie – futbalové normy“).

2. Správy TMK
TMK ObFZ Trebišov z dôvodu otázok ohľadom školenia trénerov oznamuje, že prihlášky na školenie
môžete zasielať na email obfztv@obfztv.sk . Prihlášku nájdete v sekcii „Na stiahnutie“ – „Tlačivá“.

3. Správy ŠTK
1. ŠTK súhlasí s odohratím stretnutí 2., 5., 7. a 9. kola družstva OZ TJ Milhostov – na hracej ploche
UT Slavoja Trebišov:
2. kolo : OZ TJ Milhostov – ŠK Kuzmice
5. kolo : OZ TJ Milhostov – FK Kysta
7. kolo : OZ TJ Milhostov – FK Veľaty
9. kolo : OZ TJ Milhostov – TJ Družstevník Plechotice.
2. ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia VI. ligy sk. Sever ŠK Zemplínske Jastrabie – TJ Družstevník
Parchovany v obrátenom poradí, 1. kolo dňa 10.08.2019 (SO) o 16:30 hod. v Parchovanoch a
10. kolo dňa 13.10.2019 (NE) o 14:30 hod. v Z. Jastrabí.
3. Obe družstvá v zápise rozhodcu uvedú mená 11 hráčov a majú možnosť nahrať až 9
náhradníkov. Uvedená zmena vyplynula z aktualizácie Zápisu o stretnutí rozhodcu, kde sa vytvorila
možnosť nahrať do súpisky pre stretnutie až 20 hráčov.
4. V zmysle SP, čl. 43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz.
Teda nevyžaduje sa fyzický RP. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj
o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už
neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer.
5. ŠTK oznamuje FK, že od 1. kola musí mať v zmysle platného Rozpisu súťaží ObFZ Trebišov
každé družstvo trénera. Ten musí byť nahratý v zápise o stretnutí. Na vyžiadanie delegovaných osôb
je FK povinný predložiť fotokópiu licencie trénera.
6. ŠTK žiada DZ, aby vo svojich správach DS uvádzali aktuálny stav šatní D a H, šatne pre DO,
hracích plôch a vybavenia areálu v prvých troch kolách VI. ligy dospelých. FK sú povinné v zmysle
Rozpisu súťaží zabezpečiť, aby šatňa hosťujúceho družstva bola uzamykateľná.
7. ŠTK upozorňuje FK, že sú povinné mať vo všetkých stretnutiach na zápase prítomného hlavného
usporiadateľa. Ten musí byť zároveň zaregistrovaný v ISSF. V prípade, ak toto FK nespĺňajú, ŠTK ich
vyzýva, aby túto svoju povinnosť splnili bezodkladne a nahrali údaje svojich športových odborníkov do
ISSF.
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4. Správy KR
Vo štvrtok 08.08.2019 sa uskutočnil náhradný letný doškoľovací seminár rozhodcov a
delegátov ObFZ Trebišov v priestoroch ObFZ Trebišov. Seminára sa zúčastnili:
R – Ondrášek D., Pongó J., Várady P.
DZ – Fedor M., Kovalčin J., Kozák P., Várady P.
Ospravedlnenia: Miklóš T. ml. - 10.8., 11.8., 25.8., 31.8., 15.9., 21.9., 6.10., 12.10., 27.10.2019,
Fortuňak M. – 11.08., 25.08.2019
KR berie na vedomie podanie ŠK Zemplínske Jastrabie.
KR oznamuje FK, že do 15.08.2019 môžu výlučne elektronicky podaním cez ISSF na KR zaslať
vetáciu 2 rozhodcov na súťažný ročník 2019/20. Po tomto termíne budú žiadosti o zmenu DO
spoplatňované podľa aktuálneho Rozpisu súťaží a nemusí im byť vyhovené.
KR pripomína DZ, aby vo svojich správach DS uvádzali aktuálny stav šatní D a H (šatňa musí byť
uzamykateľná), šatne pre DO, hracích plôch a vybavenia areálu v prvých troch kolách VI. ligy
dospelých. Rovnako musia DZ uviesť, či bol rozhodcovi stretnutia poskytnutý prístup k ISSF (funkčný
počítač a prístup k internetu).

5. Správy Výkonného výboru
02/19-20 VV hlasovaním per rollam schvaľuje doplnenie nominačných listín R a DZ na jesennú časť
ročníka 2019/20:
R – Ondrášek D., Pongó J., Várady P.
DZ – Fedor M., Kovalčin J., Kozák P., Várady P.

6. Správy DK
2019/20-001 DK ukladá FK Parchovany uhradiť neuhradenú faktúru FK Zamutov za transfer hráča
Juhas R. do dňa 15.8.2019. Doklad o zaplatení faktúry doručiť na ObFZ Trebišov mailom
(obfztv@obfztv.sk) do 15.8.2019 do 13:00 hod. V prípade nesplnenia DK prijme disciplinárne opatrenia
v rámci DP.

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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