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ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)
ŠTK/1

Halový turnaj Dospelých
ObFZ V. Krtíš usporiada dňa 20.1.2018 /sobota/21.ročník halového turnaja registrovaných
hráčov ObFZ V. Krtíš o „Pohár predsedu ObFZ “ v ŠH v Modrom Kameni.
Futbalové kluby, ktoré majú záujem zúčastniť sa na uvedenom turnaji, zašlú prihlášku e-mailom
alebo telefonicky do 12.1.2018 (piatok) do 16.oo hod. na ObFZ V. Krtíš.
Technické ustanovenia : Na turnaji sa môže zúčastniť družstvo v počte 10 hráčov + 2 ved. Hrá sa
systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Štartovné 20,-€, bude zahrnuté v MZF. Občerstvenie
súťažným družstvám hradí ObFZ V. Krtíš. Družstvá umiestnené na prvých troch miestach
obdržia športové poháre. Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6
družstiev.Začiatok turnaja je o 9.oo hod.
ŠTK/2
Halový turnaj, Žiaci U15
ObFZ V. Krtíš poriada dňa 24.2.2018 (sobota) od 9.oo hod. v ŠH v Modrom Kameni
Futbalový turnaj žiakov U15 o pohár predsedu ObFZ. Na turnaji sa môže zúčastniť
družstvo v počte 10 žiakov + 2 ved. Hrá sa systémom 4 + 1 s voľným striedaním. Hrací čas bude
stanovený podľa počtu prihlásených družstiev. Štartovné pre družstvo je 10,- €, bude
zahrnuté do MZF. Občerstvenie súťažným družstvám hradí ObFZ V. Krtíš. FK môže prihlásiť
družstvo žiakov na halový turnaj telefonicky alebo e-mailom na ObFZ do 16.2.2018 (piatok)
do 16.oo hod. Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia športové poháre.
Turnaj sa uskutoční len v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev.
Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/
S/1

Upozorňujeme FK na vyčerpanie kreditov z dotácie SFZ na mládežnicke družstvá
nákupom v eshope. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. K dnešnému
dňu nečerpali prostriedky TJ : Kam. Kosihy, Želovce, Balog n/I, Str. Plachtince a Čebovce.
Aktuálne čerpanie kreditov nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk
S/2

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/3

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/4
Upozornenie pre FK : V prípade zmeny vo vedení klubu žiadame písomne oznámiť na ObFZ
Veľký Krtíš.
S/5
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

