ÚS č. 22, 1.12.2017
ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)
ŠTK/1
ŠTK ObFZ schvaľuje všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v súťažiach žiakov a dospelých
za jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018. (výsledky a tabuľky nájdete na futbalnete).
Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 :
6.liga Dospelí ... 18.3.2018 ( 29. kolo)
4. liga Žiaci U15 ... 24.3.2018 ( 12. kolo)
DK(predseda, Michal Húdek)
D53

DK vyhovuje žiadosti FO Malé Zlievce o stiahnutie odvolania. Poplatok 10.- € v MZF.
Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/
S/1
Volebná komisia uzatvorila a potvrdzuje výsledky volieb do orgánov ObFZ zo dňa 16.11.2017
tak,ako boli zverejnené na volebnej konferencii a následne v ÚS č. 21.
S/2

Upozorňujeme FK na vyčerpanie kreditov z dotácie SFZ na mládežnicke družstvá
nákupom v eshope. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk.
Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred použítím eshopu pozorne prečítali návody nižšie;
Sú to hlavne: https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit.
Aktuálne čerpanie kreditov nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk
S/3

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o
finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby
futbalovej infraštruktúry.
Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na
rok 2018 je zverejnená na webovej stránke SFZ: http://www.futbalsfz.sk/2290
Termín predkladania žiadostí : do 31.1.2018 !
S/4

V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra
podáva :
- od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia,
- od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
V prípade,že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia
(klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,00 € registrácia v novom klube).
Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06.
príslušného roku.
S/5
Upozornenie pre FK : V prípade zmeny vo vedení klubu žiadame písomne oznámiť na ObFZ
Veľký Krtíš.
S/6
Dňa 15.12.2017 sa uskutoční v Banskej Bystrici volebná konferencia SsFZ. Pozvánky
boli delegátom konferencie osobne doručené. Žiadame delegátov za ObFZ V. Krtíš o účasť
na konferencii.
Gabriel Bacsa, predseda ObFZ
Ján Latinák, sekretár ObFZ

