Úradná správa KR č.6 zo dňa 27.8.2015
Ospravedlnení:
Sobota (29.8.2015): Šima, Opatovský, Berec, Gembický, Kasala, Kiš, Šeben, Hromádka,
Sobota – Nedeľa (29.-30.8.2015): Hagara, Sárai, Révai, Barta, Šlosár, Kosár, Kica, Guballa,
Mokrý, Caňo, Baláž, Kubica, Kusý R., Titurus, Jakubis,
Bazsó, Révay, Maňuch, Baboš, Kovačic
Nedeľa (30.8.2015): Eliášek,
 KR upozorňuje R na znenie SP čl. č.67
Družstvo klubu je povinné byť na začiatku stretnutia riadne nastúpené. Riadnym
nástupom družstva klubu na stretnutie sa rozumie, ak
a)za družstvo nastúpi najneskôr 20 minút po stanovenom začiatku stretnutia na
hraciu plochu najmenej 7 hráčov riadne ustrojených a pripravených na začiatok
stretnutia, a
b)rozhodca má k dispozícii zápis o stretnutí s uzatvorenými nomináciami hráčov a
platné registračné preukazy, alebo doklady uvedené v čl. 43 ods. 3 a 4.
(2)
Hráč, ktorý nenastúpil na začiatku stretnutia, môže nastúpiť kedykoľvek počas
jeho priebehu, keď je hra prerušená, ak je uvedený v zápise o stretnutí pred stretnutím
a rozhodcovi bol odovzdaný jeho registračný preukaz alebo doklad uvedený v čl. 43
ods. 3 a 4.
 KR upozorňuje, že v prípade funkčnosti ISSF je R povinný Zápis o stretnutí
uzatvoriť ihneď po stretnutí.
 KR žiada R, aby v prípade požiadania kontrolnej komisie TMK umožnili členom
vstup do kabíny R za účelom kontroly trénera uvedeného v Zápise o stretnutí.
 Na základe podnetu KR ObFZ Nitra KR ZsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa
3.9.2015 o 16:00hod. R Ondrej Kozolka
 KR berie na vedomie pochvalu od:
 MŠK Slovan Trenčianske Teplice na R Hegedus, Chlebo, Farkaš M. (MZ
3.kolo, IV.liga SZ, Boleráz - MŠK Slovan Trenčianske Teplice)
 KR na základe správy DZ prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť:
 MZ V. liga Stred dospelí, 3.kolo, TJ Slovan Zbehy – ŠK Nevidzany
 HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného
obsadzovacieho referenta
Ján Franek
poverený vedením KR ZsFZ
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