UZNESENIE
z Konferencie Turčianskeho futbalového zväzu,
konanej v Martine dňa 2.7.2014
Konferencia Turčianskeho futbalového zväzu:
* BERIE NA VEDOMIE:
- Správu mandátovej komisie,
- Vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ,
- Vystúpenie prezidenta TFZ,
- Správu revíznej komisie,
- Vyhodnotenie súťaží TFZ ročníka 2013/2014 (delegáti dostali písomne).
* POTVRDZUJE:
- Rozpis súťaží TFZ na súťažný ročník 2014 – 2015.
* SCHVAĽUJE:
- Program konferencie TFZ, doplnený o bod 13a – Návrh na prerokovanie reorganizácie
súťaží I. a II. Quick triedy,
- Rokovací poriadok konferencie TFZ,
- Pracovné predsedníctvo konferencie TFZ v zložení:
Roman Horák, Ing. Peter Šmid, Stanislav Petrík, Mgr. Daniel Borcovan
- Mandátovú komisiu konferencie TFZ v zložení:
Elena Štanclová – predseda, Ján Štefanides a Eduard Maňúr – členovia,
- Návrhovú komisiu konferencie TFZ v zložení:
Ján Rusnák – predseda, Mgr. Daniel Borcovan, Ján Rešetár – členovia,
- Správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od poslednej konferencie konanej 7.12.2013,
- Správu o hospodárení TFZ za rok 2013,
- Zmenu rozpočtu na rok 2014,
- Tatran Turany za riadneho člena TFZ,
- Povinnosť manažerov FO dospelých pripraviť súpisky mužstiev pred každým MFS,
- Začatie skúšobnej prevádzky spracovávania Zápisov z MFS systémom ISSF súťaží mládeže
okrem prípraviek.
* UKLADÁ:
- VV TFZ zaoberať sa na svojom zasadnutí návrhom klubov na zmenu organizácie
súťaží I. a II. Quick triedy a pripraviť návrh riešenia na najbližšej konferencii TFZ.
Z: v texte
T: v texte
* ODPORÚČA:
- Zapracovať do Rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2014 – 15 trojkolový systém súťaží
dorastencov (U-19) v 2 skupinách po 8 účastníkov.
* POVERUJE:
VV TFZ prípravou a zabezpečením školení pre oddielových manažérov, rozhodcov, delegátov
zväzu a funkcionárov odborných komisií o práci so systémom ISSF.
Z: v texte
T: do 31.8.2014
V Martine 2.7.2014
Ján RUSNÁK predseda návrh. komisie, v.r.
Mgr. Daniel BORCOVAN člen návrh. komisie, v.r.
Ján REŠETÁR člen návrh. komisie, v.r.
Ing. Peter ŠMID predsedajúci konferencie, v.r.

