Oblastný futbalový zväz Bardejov
085 01 Bardejov, Mlynská ul. č.1, tel. a fax: 054/4722538, 0915 908 180

Úradná správa ObFZ č. 28 zo dňa 11.6.2019,
ročník 2018/2019

SEKRETARIÁT ObFZ
1. Sekretariát ObFZ chce upozorniť na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej mimovládnej
neziskovej organizácie doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje
o štatutárnom orgáne organizácie. Viac informácií nájdete tu !!!!!
Do pozornosti všetkým klubom !!!!!
2. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné
cez E – shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity sú už pridelené jednotlivým
klubom.
3. Konferencia
Riadna konferencia ObFZ Bardejov sa uskutoční dňa 10.7.2019 (streda) o 16.30 h v reštaurácii Šariš. Po
riadnej konferencii sa uskutoční aktív ŠTK, vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019 a vyžrebovanie
nového súťažného ročníka 2019/2020. Žiadame zástupcov FK o bezpodmienečnú účasť.

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA ObFZ
1. ŠTK upozorňuje FK, že prihlášky do súťaži je klub povinný pre každé družstvo podať zvlášť od 4.6.2018
do 28.6.2019.
Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový
manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2019-2020 a následne v systéme ISSF - elektronická
podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva
za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné
zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka, ako aj žrebovacie číslo.
V prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF ŠTK žiada o vykonanie aktualizácie údajov – kontaktných
údajov osôb, telefonických kontaktov, mailových adries, aby tieto mohli byť aktualizované do Rozpisu
súťaží pre nový SR. Štartovné FK uhradí prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
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2. ŠTK upozorňuje všetky FK ObFZ Bardejov na dodržiavanie Pravidla futbalu. Konkrétne o Pravidlo 1 –
Hracia plocha bod 10. Bránka. Výňatok z bodu 10. bránka: „Obe bránkové žrde a brvno musia byť bielej
farby a musia mať rovnakú šírku a hĺbku, ktorá nepresahuje 12 cm.“ Žiadne iné farby na bránkových
žrdiach nesmú byť !!! Takisto ŠTK žiada R, aby do zápisu o každom stretnutí uviedli v časti poznámky či
bránkové žrde sú v súlade s pravidlom 1 bod 10.
3. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí.

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

KOMISIA ROZHODCOV ObFZ
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA ObFZ
DK ObFZ zastavuje činnosť za ČK na:
2 stretnutia:
Stanislav Hudák 1063434 OFK Rokytov + 10 € DP čl.49/1a/2a
DK ObFZ zastavuje činnosť po 2 ŽK na:
1 stretnutie:
Peter Kmec 1228730 FK ŠK Fričkovce + 10 € DP čl.37/3
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutia podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na DK
ObFZ, v lehote do 7 dni odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie(čl.84 odst.1 DP).
Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať do 7 dní od uverejnenia ÚS.
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