Úradná správa KR č.39 zo dňa 13. júna 2013

Ospravedlnení:
Sobota: Ilon, Kvaššay, Maráz, Opatovský, Volf, Barcík, Kováčik, Murín, Strečko
Sobota – Nedeľa: Vyskoč, Bartko, Zachar, Šálek, Durkoš, Boledovič, Dubravec, Marko,
Šimurka, Valko, Chudý, Kovačic, Janček
Nedeľa: Sárai, Kalčík
Oznamy sekretariátu ZsFZ :
Žiadame R a DZ, ktorí sa stanú práceneschopní (PN) , aby v deň uznania PN ( aj
ukončenie PN) okamžite nahlásili sekretariátu ZsFZ p. Šodelovej na e-mail
(asistentka@zsfz.sk) alebo telefonicky (037 6523402)
Žiadame všetkých R, ktorí ukončili štúdium na strednej alebo vysokej škole a nebudú
ďalej v štúdiu pokračovať, aby túto skutočnosť okamžite nahlásili na sekretariát ZsFZ
p. Šodelovej a zároveň bezodkladne zaslali kópiu potvrdenia o ukončení štúdia (diplom,
maturitné vysvedčenie,....)
- KR oznamuje, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 20.6.2013 o 16:30 hod.
na atletickom štadióne v Nitre.
- KR pozýva R nováčikov dňa 20.6.2013 o 15:15 hod. do sídla ZsFZ, Rázusova 23, Nitra
949 01, k vykonaniu teoretických previerok zo Súťažného poriadku, Rozpisu súťaží
a Pravidiel futbalu. Súčasťou previerok bude aj videotest. Zároveň ich žiada
o zodpovednú teoretickú prípravu. Podklady k štúdiu nájdu R na stránke ZsFZ v záložke
DOKUMENTY – ROZHODCOVIA a DELEGÁTI – ROZHODCOVIA – OTÁZKY
A ODPOVEDE Z PF
- KR žiada zástupcov klubov MRZ, aby čo najskôr odoslali na e-mailovú adresu predsedu
KR ZsFZ (franeksfz@gmail) a zapisovateľa KR ZsFZ (vlado.kovac@gmail.com) vyplnený
dotazník k vyhodnoteniu ankety o najlepšieho R a AR MRZ. Uvedený dotazník je
k dispozícii na stránke ZsFZ v záložke DOKUMENTY – NA STIAHNUTIE – Dotazník pre
vyhodnotenie.....
- KR berie na vedomie pochvalu od FO Tempo Partizánske na R Drobec, Lerint, Darnadi
v stretnutí Častkovce - Partizánske
- KR na základe hodnotenia DZ (MZ Horná Nitra – Nová Dubnica) prijala opatrenia v súlade
so Zásadami pre činnosť
- KR na základe hodnotenia DZ (MZ Jacovce – Solčany) prijala opatrenia v súlade
so Zásadami pre činnosť
- KR na základe hodnotenia DZ (MZ Radošovce – Gbely) prijala opatrenia v súlade
so Zásadami pre činnosť
- KR upozorňuje R na povinnosť odosielať sms o výsledku stretnutia na číslo 0911 550 510
ihneď po stretnutí z MZ kde sa nenachádza DZ (dorast IV., dorast V.liga, MRZ MD, všetky
regionálne žiacke súťaže) v tvare súťaž,kolo,domáci, hostia, výsledok (polčas). Príklad:
IV.ligaSZdorast,2.kolo, P.Bystrica-Belusa x:x (y:y).
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- ŠTK vzhľadom na problémy s tlačou nových RP nariaďuje:
V termíne do konca súťažného ročníka 2012/13 je rozhodca povinný povoliť štart hráčovi,
ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však
FO musí vydokladovať, že bolo požiadané o vydanie registračného preukazu danému
hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. Rozhodca túto skutočnosť aj s dôvodom uvedie
v zápise o stretnutí. Hráč je v takomto prípade povinný svoju totožnosť preukázať
hodnoverným dokladom (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, ....).
- KR upozorňuje R, že zápis o stretnutí je povinný odoslať najneskôr v najbližší
pracovný deň do 12:00 hod.
Ján Franek
Predseda KR ZsFZ
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