Úradná správa KR č.9 zo dňa 12.9.2013
Ospravedlnení:
Sobota: Obeda, Bartoš, Kollárik, Papuča, Opatovský, Dendis, Boledovič, Hafrovič,
Dubravec, Baláž, Barczi, Magdolen M., Pivarček, Remeň, Dolník, Pati-Nagy
Sobota – Nedeľa: Vyskoč, Španka, Černek, Bulko J., Kubica, Maňuch, Šimurka, Kasala,
Kovačic, Bazsó, Murín, Blažek, Kellner
Nedeľa: Sékely, Darnadi, Eliášek, Hužovič, Farkaš M., Földes
- Žiadame rozhodcov v súťažiach mladších žiakov U13, U12 o kontrolu nad dodržiavaním
pravidiel a metodických pokynov pre tieto vekové kategórie. Metodické pokyny nájdete na
oficiálnej webovej stránke Slovenského futbalového zväzu:
http://www.futbalsfz.sk/slovensko/mladez/model-20132014.html, alebo na stránke ZsFZ
v záložke DOKUMENTY – ROZHODCOVIA a DELEGÁTI – ROZHODCOVIA – UČME
SA HROU. Ďalej žiadame rozhodcov skontrolovať počty hráčov na súťažnom stretnutí
(hrajúci hráči + náhradníci) podľa zápisu o stretnutí. V prípade, že usporiadajúci klub
nepripraví ihriská v súlade s metodickými pokynmi SFZ nezačať majstrovské stretnutie
(hlavne dodržiavať rozmery a orientáciu hracej plochy – veľkosť na jednej polovici na šírku
ihriska). V prípade, že sa jedno zo stretnutí hrá za neštandardných podmienok (zmenšené
ihrisko, menší počet hráčov), výsledok z tohto stretnutia sa do oficiálnych výsledkov
nezapočítava.
- KR oznamuje rozhodcom delegovaným na stretnutia I.LMD (U17,U16), že po stretnutí
nevypisujú tlačivo „Zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb“. Odmeny
budú vyplácané na základe uzavretého „Zápisu o stretnutí“ v systéme ISSF. Výška odmien
stretnutí riadených SFZ je zverejnená na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk – záložka - Rozpis
RS – Rozpis RS – SFZ (9.7.2013)
- KR upozorňuje rozhodcov na RS ZsFZ bod. B/2a (Hráč má právo nastúpiť na stretnutie, ak
vlastní plastový alebo papierový RP spĺňajúci náležitosti príslušných článkov SP
a Registračného poriadku SFZ, a súčasne je povinný dodržiavať všetky ustanovenia
predpisov SFZ, ktorými je podmienené jeho pôsobenie v podmienkach SFZ.)
- KR prijala na rokovanie sťažnosť TJ Gabčíkovo, na výkon rozhodcov v stretnutí 6.kola
MRZ Gabčíkovo – Komárno. Sťažnosť je v riešení.
- KR prijala na rokovanie sťažnosť FO Hurbanovo, na výkon rozhodcu v stretnutí 6.kola
V.ligy Východ Hurbanovo – Tekovské Lužany. Sťažnosť je v riešení.
- KR na základe US DK (U320), žiada FO Veľké Kostoľany o doručenie
video záznamu zo stretnutia 6.kola V.ligy Západ (Veľké Kostoľany – Radošina) na
sekretariát ZsFZ v termíne do 18.9.2013 15:00 hod.
- KR na základe sťažnosti FO Veľké Úľany, žiada FO Králová nad Váhom o doručenie
video záznamu zo stretnutia 6.kola V.ligy Juh (Králová nad Váhom – Veľké Úľany) na
sekretariát ZsFZ v termíne do 18.9.2013 15:00 hod.
- KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 19.9.2013 o 16:00 hod. rozhodcu Richarda Földesa,
kapitána FO Veľké Úľany Róberta Kučeru, a hráča FO Veľké Úľany Júliusa Hodúra.
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- KR na základe sťažnosti FO Boleráz, žiada FO Šaštín Stráže o doručenie video
záznamu zo stretnutia 6.kola V.ligy Západ (Šaštín Stráže – Boleráz) na sekretariát
ZsFZ v termíne do 18.9.2013 15:00 hod.
Ján Franek
Predseda KR ZsFZ
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