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Úradná správa ObFZ č. 12 zo dňa 15.10.2014, 
ročník 2014/2015 

 
 

SEKRETARIÁT ObFZ 
 
1. Sekretariát upozorňuje, autorov komentárov stretnutí I. triedy dospelých, aby komentáre zasielali na 

mailove adresy: ponetpress@stonline.sk a admin@obfzbardejov.sk .  

Vzor komentára: 

Hankovce – Buclovany  3:2 (2:0) 
Góly: Červeňak 2, Baloc – Vavrek, Novák 
Text komentára: ................ Pred 100 divákmi rozhodoval Židišin Peter. 
Meno autora komentára: Andrej Marko - AM 
 

 
ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA ObFZ 
 

1. ŠTK kontumuje stretnutie I. triedy dospelých Dubinné - Abrahámovce pre pokles hráčov pod 
povolenú hranicu (pokles hráčov pod 7). Výsledok dosiahnutý na HP 9:0 ostáva v platnosti. ŠTK dáva 
družstvo Abrahámoviec do pozornosti DK. Podľa čl. 100, písmeno e) SP.  
 
2. ŠTK upozorňuje tieto FK, ktoré nemajú ku dňu 15.10.2014 zaplatenú zbernú faktúru: FK za ObFZ 
(Rokytov, Chmeľová, Hervartov, Kurov), za VsFZ (Gaboltov, Beloveža, Šiba, Dlhá Lúka, Kľušov).  
 
3. ŠTK dôrazne upozorňuje R a DZ na znenie dodatku SP platného od 1.7.2014 – čl.35, bod 2.b. – 
povolenie štartu hráča bez RP! 
 
4. ŠTK dôrazne upozorňuje FK, že bez súhlasnej odpovede súpera na žiadosť o zmenu termínu stretnutia 
nebude tieto žiadosti akceptovať ani odpovedať to platí aj pri žiadostiach ktoré sú podané na ŠTK aj viac 
ako 21 dní pred konaním stretnutia.  
 
5. ŠTK povoľuje štart hráčov pre nedodané RP z matriky, avšak FK musia predložiť ku konfrontácií a 
zápisu o stretnutí vytlačený detail hráča, kde je uvedená chronológia žiadosti o RP. 
 
6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí z hracích dní 11.-12.10.2014. 
 
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní od zverejnenia ÚS. 
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KOMISIA ROZHODCOV ObFZ 
 
1. KR dáva do pozornosti DK R - Krištofa Vlastimila (za neospravedlnenú neúčasť na stretnutí dorastu 
Hertník - Dlhá Lúka). 
 
2. KR berie na vedomie žiadosť OcFK Marhaň, + 10 €. 
 
3. KR upozorňuje R o dôkladné vypisovanie zápisov v ISSF, tak aby všetky kolonky zápisu boli vyplnené 
(napr. zranení hráči - NENAHLÁSILI, atď.), pod ďalšími opatreniami voči R. 
 
4. KR upozorňuje R a DZ, aby zápisy o stretnutí odovzdávali najneskôr 48 hodín po stretnutí, pod ďalšími 
disciplinárnymi opatreniami. 
 
5. KR upozorňuje R na dôkladnú kontrolu zápisu ešte pred jeho uzatvorením, aby sa predchádzalo k jeho 
opätovnému otváraniu. 
 
6. KR upozorňuje rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov na dodržiavanie čl.17/b RS ( počet 
usporiadateľov 6 pre súťaže dospelých a počet usporiadateľov 3 pre mládežnícke súťaže, uvádzať v 
zápise o stretnutí ) a vyplnený zoznam usporiadateľskej služby predložiť pred stretnutím spolu s 
indetifikáciou členov usporiadateľskej služby z ich podpismi rozhodcovi resp. pozorovateľovi rozhodcu, 
pod disciplinárnymi následkami.  
 
7. KR obsadila rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov na stretnutia hrané dňa 26.10.2014. 
 
8. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 
 
 
 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA ObFZ 
 
DK ObFZ dôrazne upozorňuje, že žiadosť o zmenu trestu žiada potrestaný hráč a žiadosť musí 
obsahovať: meno, priezvisko hráča, reg.číslo a č.ÚS v ktorom bolo disciplinárne opatrenie uložené, ináč 
nebude DK ObFZ žiadosť prerokovaná! 
 
Zastavenie činnosti za ČK na: 
 
3 stretnutia : Michal Lukáč 1200060 TJ Zborov + 10 € DP čl. 49/1b/2b 
 
DK ObFZ mení nepodmienečný trest: 
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- na podmienečný na 1 stretnutia hráčovi Stanislav Greif 1108302 TJ Bartošovce + 10 € od 15.10. do 
15.01.2015 
 
DK ObFZ trestá finančnou pokutou 50 € TJ Abrahámovce za pokles hráčov pod 7 v stretnutí I.triedy 
Dubinné - Abrahámovce + 10 € podľa RS 
 
DK ObFZ trestá finančnou pokutou 10 € TJ Čergov Hertník za HNS v stretnutí Marhaň - Hertník (urážlivé 
pokrikovanie na HR) a vykázanie z lavičky hostí vedúceho  družstva hostí František Pekár, nar. 
03.06.1949 a trestá ho zákazom výkonu funkcie vedúceho družstva na 3 mesiace od 15.10.2014, DP čl. 
12/6; DP čl. 16/1 + 10  
 
DK ObFZ na základe podnetu KR trestá R Vlastimila Krištofa zastavením činnosti na 4 týždne 
nepodmienečne od 15.10.2014, DP čl.62 - R Krištof + 10 € 
 
 
Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať do 7 dní od uverejnenia ÚS. 
 
 
 
Celú úradnú správu vo formáte pdf si môžete stiahnuť  tu !!! 


