ÚS č. 32, 23.2.2018
ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)
ŠTK/1
Halový turnaj, Žiaci U15
Na HT žiakov je prihlásených 10 družstiev. Časový rozpis zápasov a propozície turnaja sú
zverejnené v “aktuálnych oznamoch“ web stránky. Turnaj začína o 9:oo hod.
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)
ŠTK/2

Výnimky do jarnej časti ...
4.Liga Žiaci U15, 2017/2018

Schválené výnimky :
TJ Sklabiná
- sobota, predzápas dosp., 2 hod.
FK S. Ďarmoty - sobota, predzápas dosp., 2 hod.
TJ Želovce
- nedeľa, predzápas dosp., 2 hod.
FO Malé Zlievce - nedeľa, 13:30 hod.
TJ Hrušov
- nedeľa, predzápas dosp., 2 hod.
FK Bušince
- nedeľa, predzápas dosp., 2 hod.
TJ Bátorová
- nedeľa,predzápas dosp., 2 hod.
TJ Čebovce
- nedeľa, predzápas dosp., 3 hod.
OFK Olováry - ihrisko Vrbovka

6.Liga Dospelí, 2017/2018

Schválené výnimky:

TJ Družstevník Sklabiná – sobota, UHČ dospelých,
FO Malé Zlievce
- nedeľa, 11:00 hod.,
FK Lesenice
- nedeľa, 2,5 hod. pred UHČ
Ak FK sa rozhodol o úpravu výnimky, je potrebné písomne požiadať (e-mailom)
do 9.3.2018 (piatok). Po uvedenom termíne každá zmena bude spoplatnená v zmysle
RS ObFZ.
Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/
S/1
Informácia zo zasadnutia VV ObFZ ... 22.2.2018
Výkonný výbor berie na vedomie
a) vyhodnotenie HT dospelých zo dňa 20.1.2018 ... M. Mikuš, predseda ŠTK,
b) vyhodnotenie HT Dorastu U19 zo dňa 4.2.2018 ... G. Bacsa, predseda ObFZ,
c) vyhodnotenie seminára rozhodcov a delegátov zo dňa 17.2.2018 ... L. Dobos, predseda KR,
d) príprava HT Žiakov U15, 24.2.2018 ... M. Mikuš, predseda ŠTK,
e) príprava jarnej časti futbalových súťaží podľa rozpisu ... M.Mikuš, predseda ŠTK;
S/2
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/3
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).
S/4
Fakturácia za odstupné
rozhodnutím Ekonomického oddelenia SFZ je možné faktúry (nielen s odstupným) na SFZ

zasielať aj elektronicky (v pdf formáte aj s prílohami, pokiaľ sú) na emailovú adresu

fakturacia@futbalsfz.sk
Opätovne Vám pripomíname, že pokiaľ faktúry nebudú obsahovať správne údaje (hlavne číslo
platobného predpisu vygenerovaného v ISSF), budú Vám vrátené.
Návod ku generovaniu Platob. predpisu je tu: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy
Gabriel Bacsa, predseda ObFZ
Ján Latinák, sekretár ObFZ

