
ÚRADNÁ   SPRÁVA   č.   01-2017/18   zo   dňa   13.07.2017   -   ObFZ   Žiar   nad   Hronom 
 

Aktív   ŠTK: 
Predsezónny aktív ŠTK ObFZ Žiar nad Hronom sa uskutoční 14.07.2017 (piatok) o            
16:30   hod.   v   kultúrnom   dome   obce   Ladomerská   Vieska. 
Program   aktívu: 
1.   Otvorenie 
2.   Vyhodnotenie   súťažného   ročníka   2016/2017   -   predsedovia   odborných   komisií   ObFZ   ZH 
3.   Odovzdanie   ocenení 
4.   Pridelenie   čísel   v   súťažiach   dospelých 
5.   Záver 
Na aktív pozývame zástupcov FK, ktorých družstvá budú štartovať v súťažnom           
ročníku 2017/2018 v súťažiach riadených ObFZ ZH a členov odborných komisií ObFZ            
ZH.   Osobitné   pozvánky   na   aktív   nebudeme   zasielať. 

 
I.   Športovo-technická   komisia   (predseda   Pavel   Vanko): 
1.     Predbežné   zaradenie   družstiev   do   súťaží   dospelých,   pridelené   čísla   a   návrhy 
termínovej   listiny   sú   na   webe   ObFZ: 
http://www.obfzzh.sk/spravy/predbezne-zaradenie-druzstiev-a-pridelene-cisla 
 
II.   Úsek   riadenia   súťaží   a   ISSF   (správca   Tomáš   Gemza): 
1.   Prihlášky   mládeže   pre   nový   súťažný   ročník   2017/2018: 

a) prihlášky družstiev  mládeže pre nový súťažný ročník 2017/2018 si FK           
aktivujú   cez   ISSF   -   Elektronická   podateľňa   -   Prihláška   do   súťaže,   v   termíne   do: 
Futbalshop.sk   liga   U15    (malý   futbal   žiaci) : 18.07.2017   (vrátane) 
Miniliga   Milana   Škriniara   U11    (prípravka) : 18.07.2017   (vrátane) 
LUNA   Apollon   Fitness   liga   WU15    (minifutbal   žiačky) : 01.08.2017   (vrátane) 
Prihlášku   musí   FK   vytvoriť   za   každé   svoje   družstvo   jednotlivo   (žiaci   U15,   prípravka   U11, 
žiačky   WU15).   V   prípade   nejasností   odporúčame   “ Manuál   k   elektronickej   prihláške   v   ISSF ”, 
ktorý   je   na   webe   ObFZ   v   sekcii   Legislatíva   -   Tlačivá,   formuláre,   návody. 
Podmienkou akceptovania prihlášky do súťaže je vyrovnanie všetkých prípadných         
záväzkov   futbalového   klubu   voči   SFZ,   resp.   nižším   zväzom   (SsFZ,   ObFZ). 
2.   Termín   začiatku   nového   súťažného   ročníka   2017/2018    v   jednotlivých   súťažiach : 
VI.   liga   dospelých   -   Oblastné   majstrovstvá:    05.   -   06.08.2017 
VII.   liga   dospelých:    05.   -   06.08.2017     OPRAVA!    (v   prípade   modelu   VII.   ligy   s   nadstavbovými 
skupinami)   /    26.   -   27.08.2017    (v   prípade   modelu   VII.   ligy   bez   nadstavbových   skupín) 
Futbalshop.sk   liga   žiakov   U15:    26.08.2017    (sobota) 
Oblastné   majstrovstvá   prípraviek   U11:    07.09.2017    (štvrtok) 
LUNA   Apollon   Fitness   liga   žiačok   WU15:    08.09.2017    (piatok) 
 
 

http://www.obfzzh.sk/spravy/predbezne-zaradenie-druzstiev-a-pridelene-cisla
https://csm.sportnet.online/api/cm/files/download/o/b/f/obfz-ziar-nad-hronom.futbalnet.sk/23/99/2399de05-8939-4050-8a4c-2dd65b8835ae.pdf


3.   Oznamuje: 
a) komerčné názvy futbalových súťaží pre súťažný ročník 2017/2018, pod ktorými           

budú   vystupovať   v   ISSF,   na   stránke    futbalnet.sk ,   aj   v   oficiálnych   dokumentoch   ObFZ: 
-   Oblastné   majstrovstvá   U15   (malý   futbal   žiaci):    Futbalshop.sk   liga   U15   ObFZ   ZH 
- Oblastné majstrovstvá v minifutbale žiačok WU15:  LUNA Apollon Fitness liga           

žiačok   WU15   ObFZ   ZH 
-   Oblastné   majstrovstvá   U11   (prípravka):    Miniliga   Milana   Škriniara   U11   ObFZ   ZH 

 
III.   Komisia   rozhodcov   (predseda   Jozef   Oslanec): 
1. Oznamuje , že letný seminár všetkých R a DZ sa uskutoční dňa 22. júla 2017 (sobota) o                 
8:30   hod.   v   kultúrnom   dome   v   Starej   Kremničke    (zmena   miesta!) . 
Žiadame vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli              
uvedenej akcie zúčastniť, nakoľko je podmienkou k delegovaniu R a DZ v jesennej časti              
súťažného   ročníka   2017/2018. 
2. Záujemcovia o funkciu rozhodcov sa môžu prihlásiť písomne na mail           
delegovanie@gmail.com , príp. telefonicky u členov KR: Martin Tapfer 0907 552 356, Jozef            
Oslanec   0903   351   226   alebo   Zdenko   Ivan   0903   155   346. 
 
IV.   Trénersko-metodická   komisia   (predseda   Milan   Nemec): 
1.   Oznamuje: 

a) že na základe predbežného záujmu klubov zvažuje zorganizovanie letného          
tréningového kempu kategórie prípravka (ročník narodenia 2007 a mladší) na dennej báze            
(bez nocľahu). Predbežný záujem o takýto kemp (s uvedením počtu hráčov) nahlasujte na             
email  obfzzh@futbalnet.sk , najneskôr do 19.07.2017. Bližšie informácie (miesto, termín,         
podmienky,   cena,   atď.,   budú   zverejnené   po   zistení   záujmu). 
 
V.   Správy   sekretariátu   a   matriky   (sekretár   a   matrikár   Tomáš   Gemza): 
1.   Upozorňujeme: 

a)   funkcionárov   FK   na   znenie   RaPP   SFZ   čl.   19/2/a,b: 
Žiadosť   o   prestup   amatéra   sa   podáva   v   registračných   obdobiach: 
a)   od   01.07.   do   31.07.   kalendárneho   roka   (letné   registračné   obdobie   bez   obmedzenia), 
b)   od   01.08.   do   30.09.   kalendárneho   roka   (letné   registračné   obdobie   s   obmedzením). 

b) futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny            
štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailom krátku žiadosť (na adresu:           
obfzzh@futbalnet.sk ) a v prílohe (sken) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú            
listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu - potvrdenie z príslušného bankového              
domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť            
príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne, po potvrdení štatutárom             
FK,   odoslať   na   Matriku   SFZ. 
 
 

http://www.futbalnet.sk/
mailto:obfzzh@futbalnet.sk
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Úradná správa ObFZ Žiar nad Hronom uverejnená v týždenníku MY má informatívny            
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS            
uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Žiar nad Hronom,            
zverejňovaná   na   stránkach    www.obfzzh.sk . 

http://www.obfzzh.sk/

