Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 38 z 21.03.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 15.3.2018 do 21.3.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: od R: - o neobs.: M. Mazár na1.4.2018 a 13-14.4.2018 – prac. dôv.;
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 29.3.-1.4.2018: KR ho dňa 21.3.2018
prerokovala a schválila. Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 27.3.2018, v jej aktuálnom menu
uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Náhradný zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2017/2018: Uskutoční sa v stredu 4.4.2018
od 15:30 h na ObFZ v Michalovciach pre tých R a D týchto súťaží, ktorí sa nezúčastnili tohto
seminára dňa 3.3.2018 a ktorí neuspeli v písomnom teste z PF. Zúčastniť sa ho majú títo: - rozh.: J.
Bukaj, Š. Ferko, M. Jakubec, M. Tušek, P. Piovar, M. Hospodi, M. Ivan, F. Komenda, L. Babjak, P.
Remecký, P. Rapáč, D. Čeklovský; - uchádzači o získanie základnej kvalifikácie R: D. Gužiňák,
M. Sovšák, J. Ferenc, T. Hamaríková, Ž. Hrindová, M. Šimko; - deleg.: J. Hreško; - uchádzači o
získanie licencie delegáta: B. Marga
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 dňa 1.4.2018 pre nedostatok
R: KR ho dňa 21.3.2018 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: VI.L m - 15. kolo - Ne
1.4.2018 o 12:30 h: Kriš. Liesková - Vojany, Veľ. Revištia B - Palín; VIII.L m - 15. kolo - Ne
1.4.2018 o 12:30 h: Beša – Tušice TNV.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ ho už doručili aj
títo R: - dňa 21.03.2018: T. Hamaríková, M. Čekan.
Licenčný seminár k predĺženiu licencie „A“ delegáta zväzu pre delegátov, držiteľov
licencie „A“ z ObFZ na východe Slovenska: Uskutoční sa v sobotu 24.3.2018 od 9:00 h v budove
VsFZ v Košiciach. Poplatok za seminár 20 € budú frekventanti povinní uhradiť pri prezentácii v
deň seminára. Úspešní absolventi seminára obdržia licenciu delegáta zväzu na ďalšie 4 roky od
záverečnej skúšky. Za ObFZ Michalovce sa tohto seminára majú zúčastniť títo delegáti: M.
Dančišin, V. Pčolár, M. Rovňák, M. Sabo, L. Vojtko, A. Žoffčák.
Licenčný seminár pre nových uchádzačov o získanie licencie "Delegát stretnutia v
amatérskych súťažiach“: Napokon sa tento uskutočnil v piatok 16.03.2018 od 8:00 h v
Kežmarských Žľaboch, v rekreačnom zariadení Crocus (školiace stredisko VsFZ). Za ObFZ
Michalovce sa tohto seminára zúčastnili a úspešne ho absolvovali títo uchádzači: Štefan Miľo
st., Vladimír Lisák ml.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Na základe nepriaznivých poveternostných podmienok a nespôsobilých hracích plôch, ŠTK ObFZ
MI ruší plánované stretnutia IV. ligy dorastencov - U19, VI. ligy a VIII. ligy mužov zo dňa
24.3.2018 - 25.3.2018. Náhradný termín odložených stretnutí ŠTK stanoví na najbližšom zasadnutí.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných
súhlasov na určenom tlačive povolila týmto hráčom: v kategórii mužov: - dňa 15.03.2018: Čornej
Timotej - 18.1.2002, Čuchran Pavol – 6.12.2001. Kópie uvedených potvrdených tlačív si FK Jovsa
môže vyzdvihnúť po telefonickom dohovore so zastupujúcim sekretárom na sekretariáte ObFZ .
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK súhlasí a nariaďuje:
● Lastomír - dňa 7.3.2018 v ISSF cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP
stretnutia“: 20.kolo IV.L d U19: Lastomír-Pavlovce n/U z 05.05.2018 o 16.30 h. na 05.05.2018
o 09.00 h. z dôvodu kolízie termínov stretnutí družstiev Lastomír d a MFK Zemplín Michalovce
I.ligy žien na tomto ihrisku. ŠTK na základe toho nariadila toto stretnutie odohrať So 05.05.2018
o 09.00 h.v Lastomíre.
● Sobrance - dňa 7.3.2018 v ISSF cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP
stretnutia“: odohrať všetky domáce stretnutia mladších žiakov, aj stretnutia vonku nie v sobotu, ale
v stredu dôvod: zlé autobusové spojenie chlapcov. ŠTK žiadosť zamieta z dôvodu nevyjadrenia
v ISSF všetkých FO a FK v príslušnej súťaži III.L mž U13.

Návrh KR z 21.3.2018 k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 dňa 1.4.2018
pre nedostatok R: ŠTK ho dňa 21.3.2018 prerokovala a schválila.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich obratom,
uhradené poštovým peňažným poukazom ObFZ, boli povinní doručiť: - rozh. D. Tuším (- za neskoré
oznámenie žiadosti DO o zrušenie obsadenia: 7 € - KR: ŽRoZO - ž - 8.6.2017); - rozh. A. Kopas (- za
neospr. neúčasť na stretn.: 24 € - KR: nNnS - m - 30.8.2017).
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5
alebo 8) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Z dôvodu práce neschopnosti sekretára ObFZ Michalovce Ing. J. Bendzáka, bude sekretariát
ObFZ od 21.3.2018 pracovať v obmedzenom režime denne od 15.00 h do 17.00 h. Neprítomného
sekretára bude zastupovať Ján Mano. V prípade riešenia vzniknutých problémov kontaktujte: 0918
978877, alebo e-mail: 3jendo@azet.sk.
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