ÚS č. 30, 2.2.2018
ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)
ŠTK/1
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, medaily
pre hráčov. Zároveň bude ocenený najlepší hráč, strelec a brankár.Turnaj sa uskutoční len
v prípade ak sa prihlási minimum 6 družstiev.
ŠTK/3

Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 :
4. liga Žiaci U15 ... 24.3.2018 ( 12. kolo)
6.liga Dospelí ... 18.3.2018 ( 29. kolo)

KR (predseda,Ladislav Dobos)
KR/1
Zimný seminár rozhodcov sa uskutoční 17.2.2017 (sobota) od 8.3o hod. v jedálni
Slobodáreň Baňa Dolina. Účasť povinná.
Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/
S/1
POZOR ! Zimné registračné (prestupové) obdobie je tu...

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, ( termín uplynul ) ;
- 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,- € registrácia v novom klube).
Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06.
príslušného roku.
S/2
Upozorňujeme FK, že u niektorých hráčov končí platnosť registračných preukazov. Pred
začiatkom jarnej časti súťaže doporučujeme prekontrolovať platnosť a v prípade potreby objednať
nový RP cez ISSF systém (elektronická podateľňa).
Gabriel Bacsa, predseda ObFZ
Ján Latinák, sekretár ObFZ

