
Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A 

č. 22 / 2019 – 2020  zo dňa 06.02.2020 

 

 

I.SPRÁVY  VÝKONNÉHO VÝBORU 

 

Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ sa uskutoční dňa 17.02.2020  / pondelok/ o  17,oo hod. v Senici. 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1.Halové turnaje mládeže: 

V termíne od 17.2. – 21.2.2020 poriada  ŠTK ObFZ  pre druţstvá hrajúce súťaţe ObFZ Senica halové 

turnaje prípraviek U 11, ţiakov U15 a dorastencov, ktoré sa uskutočnia v ŠH RsMS v Senici. 

Dátumy jednotlivých turnajov kategórií : 

17.2.2020 pondelok U 11- ŠH RsMS , 8,oo hod/M.Sv.Ján,Hlboké,Kopčany,Cerová,Kunov/. 

19.2.2020 streda U15 – ŠH RsMS, 8,oo hod./Hlboké,Kopčanyţ,Kopčany d,B.Sv.Jur,B.Mikuláš, 

                                                                       Kunov A, Kunov B, Oreské,                                                             

21.02.2020 piatok U 19- ŠH RsMS, 8,oo hod./Mor.Sv.Ján,Bor.Sv.Jur,Kunov/ 

Kaţdé druţstvo predloţí pred začiatkom turnaja 2x súpisku druţstva. 

Propozície turnajov a časové rozpisy budú zaslané na FK. 

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. 

2.Termíny podávania výnimek pre jarnú časť sezóny 2019/2020: 

Do 18.2.2020 VI .Liga dospelí , 

Do 26.2.2020 VII .Liga dospelí, Sportika cup 

Do 03.3.2020 VIII .Liga dospelí, IV. Liga U 15, Prípravky U - 11, Prípravky U - 9  

ŠTK ţiada ,aby všetky výnimky boli riešené cez ISSF systém. Po uvedených termínoch budú všetky 

ţiadosti o zmeny termínov posudzované v zmysle RS B/25/ŠTK/a.  

ŠTK pripomína obmedzenie hracích časov mládeţníckych kategórií najneskôr 3 hod. pred ÚHČ 

dospelých. Jedinou výnimkou tohto obmedzenia sú kategórie prípraviek U9 a U11, kde je však 

potrebný aj súhlas súpera. 

ŠTK ObFZ upozorňuje, ţe stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch 

dohrávajú, max. do 14 dní a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2)! Stretnutia hrané v týţdni 

sa môţu hrať výlučne v poobedňajších hodinách.ŠTK neodsúhlasí dohrávať majstr.stretnutia po 

skončení posledného kola jednotlivých kategórií!! 

3.Zmeny štatutárov: 

ŠTK  ţiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné 

zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ObFZ a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.    

                                      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 8,30 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 8:30 do 8:40 hod.) 

mailto:sekretar@obfzsenica.sk


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.  

 2.Zaslanie dotazníkov: 
KR oznamuje všetkým R ObFZ a ZsFZ, ţe im boli poštou zaslané spolu s potvrdením o zdan.príjme 

i dotazníky.Dotazníky ţiadame vyplnené zaslať späť / nie doporučene!/osobne, emailom, poštou na 

sekretariát ObFZ do 14.2.2020 spolu s poţadovanými potvrdeniami.  

 

                                       Marián Bašnár 

                                        predseda KR 

 

V. SPRÁVY  TMK 

 

1. Školenie trénerov: 

Na základe usmernenia tech. úseku SFZ o vzdelávaní trénerov, upozorňujeme záujemcov o získanie 

licencie, ţe vzdelávacie školenia sú organizované jednotne celoslovensky a nie regionálne.  

Z toho dôvodu je potrebné sledovať úradné správy SFZ, kedy a ktorý ObFZ na území celej SR 

vyhlasuje termín školenia a podľa vlastného uváţenia a moţností / čas, miesto / sa prihlásiť. 

Predĺţenie platnosti licencie pokračuje v pôvodnom reţime. 

 

                                   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.  

http://www.obfzsenica.sk/

