Ú R A D N Á S P R Á V A
č. 21 / 2019 – 2020 zo dňa 16.01.2020
I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU
Riadna konferencia
V zmysle čl.44 odst.b Stanov ObFZ Senica Výkonný výbor ObFZ Senica zvoláva riadnu konferenciu
ObFZ Senica na deň 20.01.2020 / pondelok/ o 17,oo hod. v zasadačke Jednoty Senica,Nám.Oslob.12.
Konferencie sa za FK zúčastní iba jeden delegát s právom hlasovať.
Účasť zástupcu FK je povinná!
II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE
V termíne od 17.2. – 21.2.2020 poriada ObFZ halové turnaje prípraviek U 11, ţiakov U15
a dorastencov, ktoré sa uskutočnia v ŠH RsMS v Senici.
Dńa 17.2.2020 o 8,oo hod. sa uskutoční turnaj prípraviek U 11, 19.2./ streda/ turnaj žiakov U 15 a
v piatok, 21.2.2020 turnaj dorastencov.
Záväzné prihlášky je potrebné zasielať emailom na adresu sekretar@obfzsenica.sk. do termínu
7.2.2020.Po zaslaní prihlášky a prípadnej neúčasti bude FK odstúpený na DK.
Prednosť v potvrdení účasti majú druţstvá hrajúce súťaţe ObFZ.
Propozície budú zaslané 5 dní pred turnajom.
Ján Cigánek
predseda ŠTK
III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV
1.Seminár rozhodcov ObFZ
KR oznamuje všetkým R ObFZ Senica , ţe odborný doškoľovací seminár rozhodcov ObFZ Senica sa
uskutoční dňa 23.februára 2020( nedeľa) o 8,oo hod. v zasadačke Jednoty, nám.Oslobodenia, Senica.
Absolvovanie seminára a úspešné absolovovanie písomného testu je podmienkou k predĺţeniu licencie
R a nominovanie na majstr.stretnutia v jarnej časti súťaţ.ročníka.
Ţiadame o zodpovednú prípravu z PF, súťaţného poriadku, rozpisu súťaţí.
Účastnícky poplatok 15,-€ bude uhradený pri prezentácii frekventantov.
(Prezentácia od 8:oo do 8:15 hod.)
Bez absolvovania seminára nebudú R a DS zaradení na nom.listinu rozhodcov pre jarnú časť
súťaţ.ročníka. Termín je určený s dostatočným predstihom vopred, aby si kaţdý R usporiadal svoje
povinnosti tak, ţe sa na zimnom seminári zúčastní.
Marián Bašnár
predseda KR
V. SPRÁVY TMK
1. Školenie trénerov:
TMK oznamuje všetkým záujemcom o absolvovanie školenia trénerov UEFA Grassroots C licencie,
ţe sa školenie pre malý záujem neuskutoční.Doporučuje záujemcom sledovať úradné správy SFZtechnický úsek, kde sú zverejnené miesta a termíny školení.
Najbliţší termín je napr. v Leviciach, v termíne 15.2. – 30.3.2020.
Prihlásiť sa na školenie je moţné do 30.1.2020, tlačivá - prihlášky sú v ISSF.
Štefan Gálik
predseda TMK
Úradná správa 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 Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

