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Úradná správa č. 20 z 24.03.2022 
 

Správy TMK 

 

1. TMK ObFZ Trebišov pripomína organizáciu: 

- školenia UEFA C licencie  v termíne od 06.04.2022 do 27.06.2022. Prihlásiť sa je možné do 

30.03.2022. 

 

2. TMK ObFZ pripomína trénerom, že predĺženie svojej trénerskej licencie môžu vykonať v ISSF 

podľa návodu:  

https://futbalsfz.sk/treneri/dokumenty/manual-ziadosti-na-predlzenie-trenerskej-licencie-v-issf/ 

 

Správy KR 

 

1. KR dňa 24.03.2022 uskutočnila na ObFZ doškoľovacie stretnutie pre DZ. Na stretnutí im bol podaný 
výklad k vypisovaniu správ pozorovateľa rozhodcov a delegáta zväzu, pokyny k jarnej časti súťaže 

a odovzdané bloky k hodnoteniu rozhodcov na stretnutiach. 

 
2. KR žiada R a DZ o včasné zasielaní ospravedlnení cez systém ISSF. 

 

Správy ŠTK 

 

1. ŠTK na základe žiadosti FK Leles súhlasí s odohratím stretnutia 7. kola V. ligy U19 TJ Družstevník 

Parchovany – FK Leles dňa 26.03.2022 (SO) o 10:00 hod. Vzájomná dohoda klubov. Leles 5 € 

 

2. ŠTK na základe žiadosti OŠK Veľký Horeš súhlasí s odohratím stretnutí družstva dospelých v jarnej 

časti súťaže VI. ligy v sobotu v ÚHČ nasledovne: 

 

12. kolo OŠK Veľký Horeš – FK v Nižnom Žipove dňa 16.04.2022 (SO) o 16:00 hod. 

14. kolo OŠK Veľký Horeš – FK Veľaty dňa 30.04.2022 (SO) o 16:00 hod. 

16. kolo OŠK Veľký Horeš – TJ TISA Trakany dňa 14.05.2022 (SO) o 16:30 hod. 

17. kolo OŠK Veľký Horeš – OŠK Zemplínske Hradište dňa 21.05.2022 (SO) o 17:00 hod. 

 

3. ŠTK pod hrozbou disciplinárnych sankcií dôrazne upozorňuje FK Slovan Brehov: 

- na plnenia povinností usporiadateľskej služby a na povinnosť byť označená vestami počas celého 

stretnutia, 

- na správne vyznačenie hracej plochy, 

- na odstránenie poruchy s vodou v sprchách a na WC do 27.03.2022 (stretnutie Brehov-Kysta). 

 

4. ŠTK pod hrozbou disciplinárnych sankcií upozorňuje FK Leles: 

- na odstránenie nedostatku na vybavení lavičky náhradníkov - prekrytie striedačiek do 02.04.2022 

(stretnutie Leles-Z. Jastrabie). 

 

Správy sekretariátu 

 

1. Sekretariát ObFZ pripomína FK ObFZ Trebišov a futbalovej verejnosti, že  v spolupráci s NsP Trebišov 

organizuje dňa 25.03.2022 Futbalovú kvapku krvi v priestoroch miestnej NsP. Pozývame všetkých, 

ktorí môžu darovať krv na túto dobročinnú akciu. 

 

http://www.obfztv.sk/
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2. Sekretariát z poverenia VV ObFZ žiada futbalové kluby o nahlásenie konta videotechnika, cez 

ktoré budú nahrávané videá z futbalových stretnutí dospelých na portál Sportnet od jarnej časti SR 

2021/22 (vrátane dohrávok). Návod na registráciu videotechnika bol FK ObFZ opäť zaslaný mailom 

dňa 15.03.2022. 

 

3. Sekretariát oznamuje FK, že 1. ročník zimného turnaja o pohár ObFZ Trebišov sa uskutoční:  

26.03.2022 v Kráľovskom Chlmci – kategória U11 

02.04.2022 v Sečovciach – kategória U11 

 

http://www.obfztv.sk/

