Ú R A D N Á S P R Á V A
č. 28 / 2019 – 2020 zo dňa 19.03.2020
II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE
ŠTK ObFZ Senica v zmysle novoprijatých opatrení štátnymi orgánmi odkladá na neurčito všetky
plánované stretnutia súťaží riadených ObFZ Senica od termínu 23. 3. 2020 až do odvolania. Týmto
rozhodnutím sa zároveň predlžuje termín odloženia zápasov, o ktorých sme informovali v mimoriadnej
správe zo dňa 10. 3. 2020. ŠTK ObFZ Senica stanoví náhradný termín dohrávok podľa vývoja
celkovej situácie, v súvislosti s bojom proti ochoreniu koronavírusom v náväznosti na prijaté
opatrenia zo strany štátnych orgánov. O svojich rozhodnutiach budeme okamžite informovať
prostredníctvom ISSF, webovej stránky ObFZ Senica- www.obfzsenica.sk, futbalnetu ako aj sociálnych
sietí – facebook:oblastný futbalový zväz senica – oficiálna stránka.
2. Zmeny termínov/hracích časov
VI. Liga Felber Dospelí
20. kolo Borský Mikuláš – Kopčany, 12.04.2020 t.j v nedeľu o 15:30 hod.
Prípravky U11
Skupina B
15. kolo Gbely – Borský Sv. Jur, 18.04.2020 t.j. v sobotu o 11:00 hod.
17. kolo Moravský Sv. Ján – Gbely, 02.05.2020 t.j. v sobotu o 11:30 hod.
Prípravky U9
11. kolo Borský Sv. Jur – Skalica B, 19.04.2020 t.j. v nedeľu o 11:00 hod.
11. kolo Štefanov – Holíč, 19.04.2020 t.j. v nedeľu o 11:00 hod.
13. kolo Borský Sv. Jur – Holíč, 03.05.2020 t.j. v nedeľu o 11:30 hod.
13. kolo Štefanov – Hlboké, 03.05.2020 t.j. v nedeľu o 11:30 hod.
13. kolo Šaštín – Kúty, 03.05.2020 t.j. v nedeľu o 11:30 hod.
14. kolo Kúty – Štefanov, 10.05.2020 t.j. v nedeľu o 11:30 hod.
16. kolo Kúty – Borský Sv. Jur, 24.05.2020 t.j. v nedeľu o 10:00 hod.
Ján Cigánek
predseda ŠTK
VI.SPRÁVY MATRIKY
Matrikár upozorňuje FK a hráčov na RaPP č.19 Reg.obdobia :
bod 2 / c – Prestup amatéra sa podáva od 01.01. – 31.03. reg.obdobie s obmedzením
VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU
Sekretár oznamuje, že sekretariát pracuje do 05.4.2020 v obmedzenom režime.
Všetky požiadavky zasielajte emailom na : sekretar@obfzsenica.sk, resp.sa informujte telefonicky
v čase 8,oo – 16,oo hod. na telef.čísle 0905 723 251.
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.

