Úradná správa KR č.6 zo dňa 22.8. 2013
Ospravedlnení:
Sobota: Hegedus, Fabian, Opatovský, Dutka, Dubravec, Baláž, Baboš, Turba, Gembický,
Drábik, Piaček, Šandrik, Ágg, Šeben, Chudý
Sobota – Nedeľa: Vyskoč, Bojda, Štrpková, Linet, Pecek, Slovák, Ferenczi, Bartoš, Šamaj,
Pintér, Zemko, Martinovský , Mokoš , Kusý R., Valent, Janček, Bulko J.,
Kubica, Dendis, Prelec, Hybský, Pivovarník, Maňuch, Záhumenský,
Šimurka, Havran
- KR informuje rozhodcov, že metodický materiál SFZ k riadeniu súťaží žiakov a prípraviek
od sezóny 2013/2014 je k dispozícii na stránke ZsFZ v záložke DOKUMENTY –
ROZHODCOVIA a DELEGÁTI – ROZHODCOVIA – UČME SA HROU. Zároveň žiada
všetkých R, ktorí budú rozhodovať uvedené stretnutia, aby si tento materiál dôkladne
naštudovali.
- KR akceptuje ospravedlnenie R Majera, a zároveň ho pozýva na svoje zasadnutie dňa
28.8.2013 o 17:00 hod.
- KR upozorňuje R, že zápis o stretnutí (v papierovej forme) je povinný odoslať poštou
1.triedou najneskôr v najbližší pracovný deň do 12:00 hod. Zároveň KR upozorňuje
rozhodcov, že v prípade nedoručenia zápisu o stretnutí na sekretariát ZsFZ
v stanovenom termíne a z toho dôvodu bude vyžiadaný podací lístok, KR akceptuje
iba podací lístok, na ktorom je uvedený ako odosielateľ výlučne rozhodca predmetného
stretnutia.
- KR upozorňuje R, že v prípade uverejnenia informácie v US DK ZsFZ „CHÝBAJÚCE
ZÁPISY O STRETNUTÍ“ sú rozhodcovia, ktorí rozhodovali predmetné stretnutia
povinní bez vyzvania bezodkladne zaslať podací lístok o odoslaní zápisu o stretnutí na
KR ZsFZ do jej najbližšieho zasadnutia.
- KR informuje rozhodcov, že zápisy v papierovej forme zo stretnutí riadených SFZ :
I.LMD(U17,U16, I.LSMŽ (U15,U14,U13,U12) a všetky súťaže žien a žiačok, nie je
potrebné zasielať poštou na SFZ v prípade, že bol riadne uzavretý zápis v elektronickej
podobe v ISSF. Rozhodcovia budú originál zápisu archivovať do konca súťažného ročníka
2013/14 u seba a zašlú ho na riadiaci orgán iba v prípade jeho vyžiadania príslušnou
komisiou.
- KR informuje rozhodcov MRZ, medziskupiny a rozhodcov ktorí nemajú splnené FP pre
súťažný ročník 2013/14, že fyzické previerky sa uskutočnia dňa 12.9.2013 o 16:00 hod.
na atletickom štadióne v Novom Meste nad Váhom.
Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 28.8.2013 o 16:00hod. v sídle ZsFZ, Rázusova 23,
949 01 Nitra
Ján Franek
Predseda KR ZsFZ

1
Západoslovenský futbalový zväz
www.zsfz.sk

Rázusova 23
949 01 Nitra
Slovensko

tlf: 037/6523402
fax: 037/6554816
e-mail: sekretar@zsfz.sk

č.účtu: 19333112/0200
IČO: 17321794
DIČO: 2021500723

