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Úradná správa ObFZ č. 8 zo dňa 17.9.2014, 
ročník 2014/2015 

 
 

SEKRETARIÁT ObFZ 
 
1. Upozorňujeme autorov komentárov stretnutí I. triedy dospelých, aby komentáre posielali na mailove 
adresy: ponetpress@stonline.sk a admin@obfzbardejov.sk .  
 

 
ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA ObFZ 
 

1.   ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia I. triedy dorastu 6.kolo Gaboltov - Malcov. Stretnutie sa 
odohrá v nedeľu 19.10.2014 o 13.00 h. (vzájomná dohoda oboch klubov), bez poplatku. 
 
2.   ŠTK na základe žiadosti nariaďuje odohrať stretnutie I. triedy dorastu 7. kolo Malcov - Marhaň v 
opačnom poradí t.j. dňa 27.9.2014 v UHČ v Marhani a v jarnej časti v Malcove (vzájomná dohoda oboch 
klubov), + 5 € Marhaň.  
 
3.   ŠTK po skončení súťažného ročníka 2014/2015 odráta  družstvu TJ Pokrok Abrahámovce 3 body pre 
nesplnenie náležitosti (nezaplatená zberná faktúra za mesiac august 2014 do termínu splatnosti), podľa 
Rozpisu súťaží ObFZ a SP čl. 103. 
 
4.  ŠTK nariaďuje všetkým FK aby HÚ, ved. mužstva a ISSF manager usporiadajúceho oddielu boli 
minimálne 45 minút pred začiatkom stretnutia v areáli štadióna. 
 
5.   ŠTK upozorňuje FK štartujúcich v A. skupine žiakov, že TJ Beloveža odohrá svoje domáce majstrovské 
stretnutia na ihrisku v Hažlíne v UHČ. 
 
6.  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.  
 
7.   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. 
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8.   ŠTK dôrazne upozorňuje kluby v súťažiach riadených ObFZ Bardejov na dôsledné dodržiavanie čl. 17 
Rozpisu súťaží a zabezpečenie čistoty v šatniach a ostatných priestorov športových areálov. 
 
9.   ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí z hracích dní 13.-14.9.2014. 
 
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní od zverejnenia ÚS. 
 

 
 
KOMISIA ROZHODCOV ObFZ 
 
1. KR berie na vedomie list R - Milana Harčara a nariaďuje sa ohlásiť na najbližšie zasadnutie KR po 
príchode z pracovnej cesty.  
 
2. KR vykonala pohovor s R - Mariánom Hopkom. 
 
3. KR dáva za povinnosť každému R a DZ vyplácať cestovné vo výške 0,10 € za 1 km vodičovi, ktorý berie 
motorové vozidlo na stretnutie. 
 
4. KR obsadila rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov na stretnutia hrané dňa 27.- 28.9.2014. 
 
5. 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. 
 
Zastavenie činnosti za ČK na: 
 
2 stretnutie : Slavomír Podubinský 1261327 TJ Kurima + 10 € DP čl. 45/2/a 
 
4 stretnutia: Lukáš Katrenič 1215911 TJ Bartošovce + 10 € čl.48/2/b 
 
 
Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať do 7 dní od zverejnenia ÚS. 
 
Celú úradnú správu vo formáte pdf si môžete stiahnuť  tu !!! 


