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Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk): 

1. Z dôvodu množiacich sa matričných úkonov (striedavých štartov) vekovej kategórie mládeže 

upozorňujeme na niekoľko informácii: 

a) žiadosť o striedavý štart sa podáva elektronicky prostredníctvom ISSF (elektronická 

podateľňa – žiadosť o transfer hráča), 

b) žiadosť podáva ISSF manažér futbalového klubu, v ktorom má hráč striedavo štartovať, 

následne túto žiadosť potvrdí hráč (zákonný zástupca) prostredníctvom osobného konta v ISSF 

a následne takúto žiadosť notifikuje materský klub hráča. Po schválení všetkými tromi stranami 

sa k žiadosti vyjadrí riadiaci orgán súťaže v ktorej bude hráč striedavo štartovať. 

c) všetky nové žiadosti je nevyhnutné podať v elektronickej forme prostredníctvom ISSF, 

najneskôr však 7 dní pred zahájením súťaže v ktorej by mal hráč štartovať, 

d) dohody o striedavom štarte schválené pred začiatkom jesennej časti súťažného ročníka 

2016/2017, ktoré boli zaevidované v ISSF ostávajú v platnosti tak ako boli schválené. 

Komisia mládeže (predseda Peter Moric): 

KM-74 Na základe písomného oznámenia FK Slovan Bystrička odhlasuje družstvo dorastu U-

19 zo súťaže pre súťažný ročník 2016/2017. Výsledky budú anulované. Družstvá vylosované 

s FK Bystrička budú mať voľno. 

KM-75 Pre porušenie RS TFZ 2016/2017, čl. X Podmienky účasti bod 4 odhlásenie družstva 

dorastu zo súťažného ročníka 2016/2017, odstupujeme FK Slovan Bystrička na riešenie DK 

TFZ.  

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred 

jarnou časťou súťaží sa uskutoční 18. – 19. marca 2017 (sobota - nedeľa) v hoteli Gader 

v Blatnici.  Súčasťou seminára bude výklad PF, zmeny v PF, Rozpis súťaži TFZ, videotesty a 

písomný test z PF, SP a Rozpisu súťaži TFZ. Začiatok seminára bude v sobotu 18. marca 2017 

o 8.30 hod. Prezentácia účastníkov od 8.00 do 8.30 hod. Úspešné absolvovanie seminára 

a skúšok bude podmienkou na obsadzovanie rozhodcov a delegátov na stretnutia v jarnej časti 

súťaží. Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti 

naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Seminára sa môžu zúčastniť aj 

noví záujemcovia o rozhodovanie, bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, 

t.č. 0908 969 470.  

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Tileschová – sekretár TFZ 
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