US č. 35, 16.3.2018
ŠTK ( predseda, Milan Mikuš)
ŠTK/1
POZOR!

29.kolo 6. liga dospelých sa odkladá!
Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok ŠTK ruší stretnutia 29.kola
6.ligy dospelých, zo dňa 18.3.2018.
Náhradný termín je stanovený na deň 8.5.2018 (utorok). FK po vzájomnej dohode môžu
odohrať stretnutie aj v inom termíne, najneskoršie do 12.5.2018. (Dohoda FK bude
zaznamenaná v ISSF systéme).
ŠTK/2

ŠTK nariaďuje predohrať MFS 6.liga, 16. Kolo, 25.3.2018 :
Lesenice
-- Str. Plachtince o 12:3o hod.
ŠTK/3
ŠTK nariaďuje úpravu hracieho času MFS Žiaci U15, 12.kolo dňa 25.3.2018 :
Bátorová -- Slov. Ďarmoty o 12:3o hod.
Hrušov
-- Nenince
o 12:3o hod.
Dôvod : presun rozhodcu na zápas dospelých;
DK(predseda, Michal Húdek)
D53
DK a VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 22.2.2018 rozhodli o zastavení účinnosti rozhodnutí DK u
previnení z jesennej časti ročníka 2017/2018 v rozsahu :
1.) Zastavuje účinnosť nepodmienečných aj podmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených
na počet súťažných stretnutí podľa čl. 17 ods. 4 DP SFZ, čl. 40 DP SFZ;
2.) Zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných disciplinárnych sankcií jednotlivcov uložených na
počet majstrovských stretnutí podľa čl.37 ods. 5 DP SFZ;
3.) Zahladzuje doteraz udelené a evidované TK ( karty ) vo všetkých súťažiach ObFZ V. Krtíš, ktorými boli
hráči napomenutí v jesennej časti 2017/2018

Správy zo sekretariátu / sekretár Ján Latinák/
S/1

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/2

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
S/3

Evidencia ŽK a ČK v ISSF systéme - informácia
Informácia pre FK ohľadne kontroly OT (karty) : ISSF v časti Reporty – Zoznam hráčov,
karty – označiť Amnestia - nepočítať karty... vyhľadať.
S/4
TMK ObFZ Lučenec plánuje otvoriť v priebehu roka 2018/2019 školenie trénerov UEFA
GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín
( 2 x 2 dni vyučovanie+16hod. hospitácie TJ + záverečná skúška).
Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.-€ (mimo cestovného a stravného). Termín
začiatku školenia bude závislý od počtu prihlásených.
Prihlášky na školenie posielajte priebežne na emailovú adresu obfzlc@obfzlc.sk alebo poštou
na adresu : TMK ObFZ LC, Čajkovského 16, 984 01 Lučenec.
Gabriel Bacsa, predseda ObFZ
Ján Latinák, sekretár ObFZ

