Úradná správa KR úsek DZ č. 13 zo dňa 08.10. 2015

1. Berie na vedomie ospravedlnenie ku dňu 08.10.2015:
Révay 7.11.2015-8.11.2015, Bašnár 31.10.2015 -15.11.2015, Sluk 21.10.2015-25.10.2015,
Neckář 17.10.-18.10.2015, Černák 24.10.2015-25.10.2015
2.

Oznam pre delegátov zväzu v sekcii dokumenty - delegáti nájdete platné pravidla futbalu od 1.6.
2015

3.

Oznam pre ObFZ

KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA SFZ
V zmysle plánu vzdelávania pripravuje na mesiac december 2015 licenčné semináre pre nových delegátov
a delegátov, obnovujúcich si získanú licenciu. Seminár pre získanie Licencie "A" sa uskutoční 5.12.
v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne, s možnosťou vyškoliť 45 absolventov. Seminár Licencie "P" sa
uskutoční 12. – 13.12. v sTC Púchov, s možnosťou vyškoliť 30 absolventov - športových delegátov futbalu.
Komisia sa obracia na príslušné komisie ObFZ, s požiadavkou na úzku spoluprácu pri príprave týchto
seminárov. Spolupráca spočíva vo vzdelávaní účastníkov seminára, ktoré sa vykonáva v prípravnom období pred
seminárom. V tomto období je potrebné prihlásené osoby pripraviť v oblasti pravidiel futbalu, preskúšať ich
a vydať osvedčenie o absolvovaní prípravy. Toto osvedčenie predkladajú absolventi pri prezentácii sa na
seminár. Uchádzačom o licencie komisia odporúča pripraviť sa samoštúdiom zo športových predpisov (Pravidlá
futbalu, Súťažný poriadok futbalu, Disciplinárny poriadok SFZ, Stanovy SFZ) a zákonných noriem (Zákon č.
1/2014 o organizovaní športových podujatí) tak, aby úspešne zvládli záverečnú skúšku. Program seminára
a všetky potrebné informácie obdrží každý prihlásený e-mailovou poštou. Prihlášky a vyplnené registračné
formuláre delegáta je potrebné zaslať do 30.11.2015 na e-mailovú adresu tajomníčky komisie p. Tatiany
Polatsekovej (tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk). Spolu s prihláškou je potrebné zaslať (pokiaľ tak záujemca už
neurobil skôr) registračný formulár delegáta. Komisia súčasne upozorňuje všetkých záujemcov, že semináre
sú spoplatnené (Licencia "A" 30 € a Licencia "P" 100 €) a náklady na získanie licencie si hradí v plnej výške
uchádzač. Nahlasovanie účastníkov na vzdelávacie semináre, prípadne otázky k ich konaniu, je možné zasielať
na e-mailovú adresu tajomníčky komisie, uvedenú vyššie a tiež na email pavolsipos@topolcany.net

4. Zmeny obsadenia delegátov
Dátum

UHČ

Súťaž

Domáci

10.10.2015

14:30

III.L Z

10.10.2015

10:30

III.L Z

FC Baník HN
Prievidza&Handlová
FKS Nemšová

10.10.2015

14:30

V.L V

MŠK Hurbanovo

11.10.2015

14:30

V. L V

ŠK Nesvady

Hostia
MFK Topvar
Topoľčany
FC Spartak
Trnava C
TJ Družstevník H.
Vrbica
ŠK Sokol S.
Tekov

Nové
obsadenie
Inovecký

Pôvodné
obsadenie
Sluk

Sluk

Inovecký

Moncman

Mikušovič

Mikušovič

Moncman

Upozornenie pre delegátov aby si HRACIE DNI a UHČ sledovali v osobnom konte na
pracovnej ploche POZOROVATEĽ MOJE ZÁPASY NAPLÁNOVANÉ v ISSF v prípade
kolízie zápasov oznámiť na t. č. 0905147597
Pavol Šípoš
poverený vedením
KR úsek delegátov
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