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Úradná správa ObFZ č. 16 zo dňa 12.11.2014, 
ročník 2014/2015 

 
 

SEKRETARIÁT ObFZ 
 
1. Sekretariát upozorňuje FK, ktoré ku dňu 12.10.2014 neuhradili mesačnú zbernú faktúru, aby tak 

urobili urgentné pod ďalšími disciplinárnymi následkami. Ide o tieto FK: Hertník, Kurov, Osikov, Rokytov, 

Kľušov. Splatnosť faktúry bola  10.11.2014 !!!  

2. Sekretariát upozorňuje, autorov komentárov stretnutí I. triedy dospelých, aby komentáre zasielali na 

mailove adresy: ponetpress@stonline.sk a admin@obfzbardejov.sk .  

 
ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA ObFZ 
 

1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 14. kola I. triedy dospelých Dubinné – Zborov dňa 16.11.2014 o 
13.00 hod.. 
 
2. ŠTK dôrazne upozorňuje R a DZ na znenie dodatku SP platného od 1.7.2014 – čl.35, bod 2.b. – 
povolenie štartu hráča bez RP! 
 
3. ŠTK dôrazne upozorňuje FK, že bez súhlasnej odpovede súpera na žiadosť o zmenu termínu stretnutia 
nebude tieto žiadosti akceptovať ani odpovedať to platí aj pri žiadostiach ktoré sú podané na ŠTK aj viac 
ako 21 dní pred konaním stretnutia.  
 
4. ŠTK povoľuje štart hráčov pre nedodané RP z matriky, avšak FK musia predložiť ku konfrontácií a 
zápisu o stretnutí vytlačený detail hráča, kde je uvedená chronológia žiadosti o RP. 
 
5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí z hracieho dňa 9.11.2014.  
 
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní od zverejnenia ÚS. 

 
 
 
KOMISIA ROZHODCOV ObFZ 
 
1. KR upozorňuje R o dôkladné vypisovanie zápisov v ISSF, tak aby všetky kolonky zápisu boli správne 
vyplnené, pod ďalšími opatreniami voči R. 
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2. KR upozorňuje R na dôkladnú kontrolu zápisu ešte pred jeho uzatvorením, aby sa predchádzalo k jeho 
opätovnému otváraniu. 
 
3. KR upozorňuje R a DZ, aby zápisy o stretnutí odovzdávali najneskôr 48 hodín po stretnutí, pod ďalšími 
disciplinárnymi opatreniami. 
 
4. KR upozorňuje rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov na dodržiavanie čl.17/b RS ( počet 
usporiadateľov 6 pre súťaže dospelých a počet usporiadateľov 3 pre mládežnícke súťaže, uvádzať v 
zápise o stretnutí ) a vyplnený zoznam usporiadateľskej služby predložiť pred stretnutím spolu s 
identifikáciou členov usporiadateľskej služby z ich podpismi rozhodcovi resp. pozorovateľovi rozhodcu, 
pod disciplinárnymi následkami. 
 
5. KR obsadila rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov na stretnutie hrané dňa 16.11.2014. 
 
6. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 
 
 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA ObFZ 
 
DK ObFZ dôrazne upozorňuje, že žiadosť o zmenu trestu žiada potrestaný hráč a žiadosť musí 
obsahovať: meno, priezvisko hráča, reg. číslo a č. ÚS v ktorom bolo disciplinárne opatrenie uložené, ináč 
nebude DK ObFZ žiadosť prerokovaná! 
 
Zastavenie činnosti za ČK na: 
 
1 stretnutie : Anton Harbaľ 1077277 TJ Bartošovce + 10 € DP čl. 37/3, Ján Greif 1040155 TJ Bartošovce + 
10 € DP čl. 37/3, Benjamín Bezeg 1261455 OFK Kurima + 10 € DP čl. 46/1a/2, 
 
3 stretnutia: Jozef Mikula 1156153 OFK Kurima  + 10 € DP čl. 45/1/2a 
 
DK ObFZ trestá kapitána TJ Pokrok Porúbka Vladimír Packa 1015591 pozastavením výkonu funkcie 
kapitána družstva na 4 stretnutia za HNS  voči HR po stretnutí Porúbka - Kurov dňa 9.11.2014  + 10 € DP 
čl. 16/1 
 
Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať do 7 dní od uverejnenia ÚS. 
 
 
 
Celú úradnú správu vo formáte pdf si môžete stiahnuť  tu !!! 


