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ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ 

ROČNÍK: 2019/2020  ČÍSLO: 20  ZO DŇA  14.11.2019 

 
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ 

 
 
Oznamujeme, ţe úradné správy, obsadenie  rozhodcov, delegátov a aktuálne oznamy ObFZ Humenné budú uverejňované na stránke: 
https://obfz-humenne.futbalnet.sk/ 
 
 
Čerpanie kreditov z eshopu za rok 2019: ObFZ pripomína klubovým manaţérom ISSF koniec čerpania 
kreditov na rok 2019. Moţnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Ţiadame Vás, aby ste čím skôr 
vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj mládeţe a sme 
presvedčení, ţe tieto peniaze viete efektívne pouţiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop.  
 
Prehľad čerpania nájdete na adrese: http://podporamladeze.futbalsfz.sk 
Ţiadame FK ihneď vyčerpať zostatok kreditov 
Prehľad čerpania k 15.11.2019: 
TJ Druţstevník Hrabovec nad Laborcom 598,00 € / 628,10 € 
TJ Druţstevník Lukačovce 620,09 / 628,10 
TJ Druţstevník Habura 585,66 / 628,10 
TJ ŠM Ubľa 619,65 / 628,10 
TJ Tatran Kolonica 582,59 / 628,10 
TJ Vihorlat Zemplínske Hámre 585,70 / 628,10 
TJ Druţstevník Radvaň nad Laborcom 1 089,50 / 1 256,20 
TJ Druţstevník Papín 616,60 / 628,10 
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TJ Druţstevník Borov 1 010,00 / 1 256,20 
TJ Slovan Belá nad Cirochou 1 491,69 / 1 884,30 
OFK Spartak Brekov 1 171,15 / 1 256,20 
ŠK Slávia Lackovce 617,65 / 628,10 
 
Oznamujeme, ţe  po skončení platnosti RP pri ţiadosti o nový elektronický registračný preukaz (ERP) v ISSF musí byť nahratá 
aktuálnejšia(novšia) fotografia ako bola ta predošlá. V prípade, ţe pri ţiadosti o nový ERP bude pouţitá stará fotografia ţiadosť bude 
zamietnutá. 
Elektronické registračné preukazy majú platnosť 2 roky. 
 
 
Oznamujeme, ţe prvotná registrácia je moţná od 6. roku ţivota hráča. Ţiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá. 
 
 
 
 
 
 
STAŇ SA ROZHODCOM FUTBALU 
Vyuţi aj ty svoj záujem o futbal a staň sa rozhodcom ObFZ Humenné. 
Hľadáme  mladých ľudí, ktorí majú záujem o futbal a pohyb na ihrisku 
Ponúkame: 
- aktívne športové vyţitie 
- moţnosť aktívne pracovať v rozhodcovskom zbore 
- moţnosť bezplatného vyškolenia, vzdelávania a účasť na seminároch 
- moţnosť postupu do vyšších súťaţí 
- odmenu za vedenie zápasov a náhradu cestovných nákladov (I. trieda dospelí cca 40 € za stretnutie) 
Informácie: www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038 
 

 

 

 

 

 

http://www.obfzhumenne.sk/
mailto:sekretariat@obfzhumenne.sk


  

 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA 
 
ŠTK nariaďuje odohratie odvetných stretnutí semifinále Pohára Nexis – Fibers ObFZ: 
TJ Tvarona Ulič – TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica  dňa 17.11.2019 (nedeľa) o 13,00 hod na ihrisku v Uliči 
TJ Druţstevník Dlhé nad Cirochou – OŠK Kochanovce  dňa 24.11.2019 (nedeľa) o 13,00 hod na ihrisku v Dlhom nad Cirochou. U – 135 
 
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa I. trieda dorast U19 - 7. kolo  
OFK Haţín nad Cirochou – F.O. AJAX Pakostov na deň 28.3.2020 (sobota) o 14,00 hod na ihrisku v Haţíne n/C (vzájomná dohoda). U – 133  
 
 

 
 

Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je moţné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.  

 

 

 

 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

 
Bez rozhodnutí. 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Humenné  (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP)                                     
sa podáva  na Disciplinárnu komisiu  ObFZ Humenné v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia                                             

Disciplinárnej komisie ObFZ Humenné (čl. 84 ods. 1 DP). 

 

KOMISIA ROZHODCOV 

KR upozorňuje rozhodcov a delegátov: 
 
- uviesť v Zápise  o stretnutí  a Správe DZ strelca gólu a minútu na návrh  do ankety „ gól mesiaca „ 
 



  

 

 
 

RÔZNE 

Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie 
 

Úradná správa ObFZ Humenné uverejnená v týţdenníku Podvihorlatské noviny má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky 
informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Humenné,  
zverejňovaná na stránke www.obfzhumenne.sk 
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