Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 4 z 26.07.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Pretrvávajúce pozastavenie obsadzovania: Toto majú: - od 21.6.2017: - za nedoručenie dokladu o úhrade
poplatku na ObFZ do 21.6.2017: - rozh. D. Tuším (- za žiadosť R o zruš. obs.: 7 € - KR: ŽRoZO - ž - 8.6.2017; KR
uvedenému toto zruší až po doručení dokladu o tejto úhrade na ObFZ); - od 28.6.2017: - za nedoručenie dokladu o
úhrade pokút na ObFZ do 28.6.2017: - rozh. M. Končík (- za neosp. neúčasť na stretn.: 5 € - KR: nNnS - m - 11.6.2017; 5
€ - KR: nNnS - d - 11.6.2017; KR uvedenému toto zruší až po doručení dokladu o tejto úhrade na ObFZ).
Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 20167/2018: Uskutoční sa v piatok 28.7.2016 od 16:00
h v Reštaurácii VÝŠKOVÁ, Nám. slobody 13, v Michalovciach. Jeho hlavnou náplňou bude vyhodnotenie jarnej časti
súťaží ObFZ 2016/2017 a vydanie pokynov k súťažiam ObFZ 2017/2018. Tohto seminára sú povinní sa zúčastniť všetci R
a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ 2017/2018. Účasť na ňom je jednou z podmienok pre obsadzovanie
v jesennej časti súťaží ObFZ 2017/2018. Náhradný seminár KR organizuje až 16.8.2017 a dovtedy nezúčastnení na
seminári nebudú obsadzovaní na stretnutia súťaží ObFZ. Jesenná časť súťaží ObFZ 2017/2018 sa začína v dňoch 5.6.8.2017. Oznámenie o nedostavení sa na seminár boli R a D povinní zaslať e-mailom J. Manovi do 24.7.2017. Každý R
je povinný na tento seminár doručiť nové potvrdenie o lek. prehliadke na súť. ročník 2017/2018 od svojho odborného
lekára, v ktorom má byť uvedené, že je zdravý a schopný vykonávať funkciu rozhodcu futbalu (tlačivo potvrdenia o
lekárskej prehliadke R pre sezónu 2017/2018 je na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri
dátume 12.7.2017; je aj v menu vľavo, v časti "Príprava sezóny 2017/2018", v bode 12). R a D, ktorí doposiaľ na
ObFZ nedoručili doklady o úhrade svojich restov, sú povinní tieto bezpodmienečne doniesť na tento seminár.
Zmeny v obs. R na stretnutia dňa 23.7.2017: KR ich dňa 26.7.2017 prerokovala a schválila. Sú zverejnené v
tejto ÚS č. 47, v časti „Zmeny v obsadení R“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 5.-6.8.2017: KR ho dňa 26.7.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 1.8.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 5.-6.8.2017 pre nedostatok R: KR ho dňa
26.7.2017 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 1. kolo - sobota 5.8.2017 o 13:30 h: Palín
- Bánovce n/O; VI. liga mužov: - 1. kolo - nedeľa 6.8.2017 o 13:30 h: Vyš. Remety - Poruba p/V, Zalužice - Budkovce;
VIII. liga mužov: - 1. kolo - nedeľa 6.8.2017 o 13:30 h: Jovsa - Stretava.
ZMENY V OBSADENÍ R:
- na turnaje:
12. ročník futbalového turnaja dorastencov „Pohár MAS Duša“ - nedeľa 23.7.2017 od 14:00 h
v Lesnom: Babjak ako R za Krona.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Požiadavka ŠTK o úhradu faktúry za organizovanie kvalifikačného stretnutia TJ Veľké Revištia B - OFK
Rakovec n/O o voľné miesto v VI.L m z 1.7.2017: ŠTK informáciu EkÚ o jej úhrade (Budkovce - 100 €) prevodom z
účtu ObFZ na účet príslušného FO dňa 14.7.2017 vzala vedomie.
Spoločné družstvá mládeže pre sezónu 2017/2018: ŠTK ObFZ Michalovce v zmysle SPF, čl. 28/4,5,6, na
základe doručených dohôd, svojím právoplatným rozhodnutím schválila tieto spoločné družstvá mládeže pre sezónu
2017/2018, a to v týchto dňoch: - dňa 21.06.2017: ● klub č. 1: TJ Družstevník Ložín; klub č. 2: OŠK Svornosť Bracovce;
veková úroveň: U19; - dňa 28.06.2017: ● klub č. 1: FK Družstevník Iňačovce; klub č. 2: OŠK Družstevník Zempl. Široká;
veková úroveň: U19; ● klub č. 1: OŠK Družstevník Zempl. Široká; klub č. 2: FK Družstevník Iňačovce; veková úroveň:
U15; - dňa 19.07.2017: ● klub č. 1: TJ Družstevník Moravany; klub č. 2: OFK Rakovec n/O; veková úroveň: U19; ● klub
č. 1: OFK Rakovec n/O; klub č. 2: TJ Družstevník Moravany; veková úroveň: U15; ● klub č. 1: TJ Sokol Močarany; klub
č. 2: OŠK Zalužice; veková úroveň: U19; ● klub č. 1: TJ Sokol Močarany; klub č. 2: OŠK Zalužice; veková úroveň: U13;
● klub č. 1: OŠK Horovce; klub č. 2: OŠK Tušice TNV; veková úroveň: U19; ● klub č. 1: OFK Dúbravka; klub č. 2: OFK
Hatalov; veková úroveň: U19; ● klub č. 1: OFK Hatalov; klub č. 2: OFK Dúbravka; veková úroveň: U15. Toto bolo
z ObFZ zaslané e-mailom dňa 21.7.2017 na SFZ cez „ISSF Pomoc“ k zaevidovaniu v ISSF, odkiaľ oznámenie o
zaevidovaní týchto spoločných družstiev mládeže v ISSF bolo doručené na ObFZ e-mailom hneď v uvedený deň.
Dohodu potvrdenú ŠTK si každý z uvedených klubov mohol prevziať na ObFZ v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Dohoda o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ si ju už prevzali tieto
FO a FK: - dňa 25.07.2017: Ložín (1); - dňa 26.07.2017: Horovce (1). Obratom si ju v termíne vopred telefonicky
dohodnutom so sekretárom ObFZ majú prevziať aj tieto FO a FK: Bracovce (1), Iňačovce (2), Zempl. Široká (2),
Moravany (2), Rakovec n/O (2), Močarany (2), Zalužice (2), Tušice TNV (1), Dúbravka (2), Hatalov (2).
Informácie o príprave sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ Michalovce: Sú uvedené v tejto ÚS, v časti „SPRÁVY
K SEZÓNE 2017/2018“.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 5.-6.8.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 26.7.2017 prerokovala a schválila.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:

Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF
z 06/2017: - dňa 24.07.2017: Malčice, Palín (obom od 11.7.2017 bez ďalšieho postihu); - dňa 25.07.2017: Vyš. Remety
(od 11.7.2017 bez ďalšieho postihu).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF za neimportovanie platby zo ZF za 06/2017 na účet SFZ do stanoveného
termínu: V zmysle SPF ich od 11.7.2017 má už len tento FO: Bánovce n/O.
Nedoručenie dokladov o úhrade poriadkových pokút: Na ObFZ ich mali doručiť: - do 28.6.2017 do 15:00 h:
rozh. M. Končík (5 € - KR: nNnS - m - 11.6.2017; 5 € - KR: nNnS - d - 11.6.2017).
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Vygenerovanie súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2017/2018 v ISSF: Dňa 19.7.2017 J.
Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ v ISSF) v ISSF vygeneroval tieto z nich: VI.L m, VII.L V m. Dňa 26.7.2017
v ISSF vygeneroval už aj tieto súťaže: VII.L Z m, VIII.L m, IV.L d, IV.L V d, IV.L Z d, III.L ž, IV.L V ž, IV.L Z ž, III.L mž.
Vygenerovaný členský poplatok ObFZ Michalovce na sezónu 2017/2018: Ten bol v ISSF vygenerovaný
dňa 20.7.2017.
Vygenerovaný členský poplatok klubu na sezónu 2017/2018: Ten si už v ISSF do 26.7.2017 vygenerovali
tieto FO a FK: - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod SFZ (1): MFK Zemplín Michalovce (z nich si ho
už vygenerovať nemal žiadny iný klub); - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod VsFZ (3): Čičarovce,
Pavlovce n/U, Strážske; - z klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce (8): Iňačovce, Podhoroď, Pozdišovce,
Rakovec n/O, Trhovište, Úbrež, Zalužice, Žbince. Všetky ostatné FO a FK sú povinné si ho vygenerovať obratom.
SPRÁVY MRK ObFZ:
Požiadavky na doplnenie transferov hráčov z papierových RP do ISSF: Na základe nich, ich matrikár ObFZ
zaslal na Matriku SFZ e-mailom ohľadom týchto hráčov: - dňa 25.7.2017: Juraj Wurdák - 23.01.1966 - 1022330.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
19.07.2017 od 16:00 h do 26.07.2017 do 16:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom
alebo zákonným zástupcom) po predložení OP oproti podpisu prevzali aj: - dňa 22.07.2017 (1): Ostap Gros - 1378673 04.03.1996; - dňa 24.07.2017 (1): Jaroslav Konovalenko - 1111467 - 17.11.1979; - dňa 25.07.2017 (2): Lukáš Bodnár 1159306 - 19.03.1987; Dmytro Prysiazhniuk - 1357711 - 25.01.1997; - dňa 26.07.2017 (4): Martin Adamčík - 1182103 19.03.1985; Illiy Solomakha - 1376857 - 25.06.1998; Ostap Shpak - 1376503 - 19.02.1998; Szabolcs Ballók - 1247470 24.08.1987.
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 05.07.2017 od 16:00 h do 12.07.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto: Kusín (1): Milan Balog - 20.02.2002 (05-??-xx – 09s). Uvedený FO mohol v ISSF cez EP
podať túto žiadosť nanovo.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 19.07.2017 od 16:00 h do 19.07.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Hatalov (1): Samuel Ďurik - 28.05.2008 (20-2321 – 24); Kusín (2): Leonard Balog - 11.10.2002 (23-23-24 – 24), Daniel Ferko - 26.04.2003 (23-23-24 – 24); Zempl.
Široká (1): Samuel Sočuvka 09.01.2004 (25-25-25 – 25). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez EP požiadať o vybavenie
RP uvedených hráčov.
Žiadosť o registráciu osoby/príslušnosti: V termíne od 19.07.2017 od 16:00 h do 19.07.2017 do 16:00 h boli v
ISSF zaregistrované žiadosti týchto osôb týchto FO-FK: Vojany (3): Zoltán Béres - 20.10.1964 (20-23 – 23), František
Strunko - 05.04.1972 (20-21 – 21), Roland Papp - 17.12.1986 (21-21 – 21); Žbince (1): Dušan Dorčák - 07.05.1967
(23-23 – 23).
Žiadosti o prestup hráča: V termíne od 19.07.2017 od 16:00 h do 26.07.2017 do 16:00 h boli v ISSF postupne
vybavené tieto: - prestup klasický zamietnutý: Martin Petruška (1192137) - 17.05.1988 - 200,00 (OŠK Porostov - FK
Tibava) od 21.07.2017 (18-??-xx – 22s); Pavel Tudja (1256257) - 25.09.1975 - 0,00 (ŠK Strážske - FK Družstevník
Iňačovce) od 18.07.2017 (18-??-xx – 22s); Dávid Očenáš (1251401) - 20.11.1995 - 0,00 (TJ Družstevník Čičarovce FK Beša) od 20.07.2017 (19-??-19 – 23s); Vladinír Huňák (1327025) - 06.02.2000 - 200,00 (d: 1. FC Čaklov - OFK
Rakovec nad Ondavou) od 20.07.2017 (24-??-xx – 24s); Ľubomír Mašleník (1119650) - 21.09.1980 - 0,00 (OŠK
Budkovce - OŠK Tušice TNV) od 20.07.2017 (20-??-xx – 24s); Maroš Barbarič (1313688) - 04.03.1987 - 0,00 (OŠK
Pavlovce nad Uhom - OŠK Tušice TNV) od 21.07.2017 – (20-??-xx – 24s); Dávid Gajdoščík (1231922) - 02.08.1993 0,00 (ŠK Sačurov - OŠK Tušice TNV) od 21.07.2017 (20-??-xx – 24s); Vladimír Vaľovský (1256585) - 08.05.1986 0,00 (ŠK Sačurov - OŠK Tušice TNV) od 20.07.2017 (20-??-xx – 24s); Dávid Tatár (1260179) - 29.06.1996 - 0,00 (TJ
Sokol Močarany - OŠK Tušice TNV) od 21.07.2017 (20-??-20 – 24s); Peter Macár (1190879) - 15.07.1988 - 0,00
(OFK Hatalov - OŠK Tušice TNV) od 21.07.2017 (20-20-xx – 20); Štefan Capulič (1254816) - 15.11.1995 - 0,00 (TJ
Bánovce nad Ondavou - OŠK Tušice TNV) od 21.07.2017 (20-??-20 – 24s); Marcel Fiala (1157442) - 17.07.1987 0,00 (OFK Hatalov - OŠK Tušice TNV) od 21.07.2017 (20-??-xx – 24s); - prestup s obmedzením schválený: Ján
Kasič (1245022) - 27.05.1994 (MFK Sobrance - OŠK Družstevník Zemplínska Široká) od 19.07.2017 do 30.06.2018
(19-19-20 – 21); Samuel Suško (1264841) - 26.06.1995 (MFK Zemplín Michalovce - TJ Pokrok Krásnovce) od
10.07.2017 do 30.06.2018 (10-10-11 – 21); Kristián Marcinčák (1278781) - 03.05.1999 (MFK Zemplín Michalovce -

TJ Pokrok Krásnovce) od 10.07.2017 do 30.06.2018 (10-11-11 – 21); Miroslav Biroš (1182667) - 06.02.1985 (TJ
Tatran Remetské Hámre - TJ Kusín) od 22.07.2017 do 30.06.2018 (22-22-22 – 24); Vladinír Huňák (1327025) 06.02.2000 (d: 1. FC Čaklov - OFK Rakovec nad Ondavou) od 24.07.2017 do 30.06.2018 (24-24-25 – 25); Martin
Mikula (1247741) - 31.08.1994 (FK Tatran Zámutov - OFK Rakovec nad Ondavou) od 24.07.2017 do 30.06.2018 (2424-24 – 25); Miroslav Šimko (1132702) - 10.02.1982 (MFK Veľké Kapušany - OFK Vojany) od 24.07.2017 do
30.06.2018 (24-24-25 – 25); - prestup klasický schválený: Tomáš Mištaľ (1264773) - 22.06.1996 - 0,00 (TJ
Družstevník Moravany - OŠK Tušice TNV) od 21.07.2017 (20-20-20 – 21); Július Pallai (1226094) - 23.06.1992 0,00 (OŠK Družstevník Zemplínska Široká - OŠK Tušice TNV) od 21.07.2017 (20-20-20 – 21); Ondrej Pallai
(1236582) - 09.09.1993 - 0,00 (OŠK Družstevník Zemplínska Široká - OŠK Tušice TNV) od 21.07.2017 (20-20-20 –
21); Roland Magura (1328699) - 10.07.2004 - 0,00 (ž: TJ Poľnohospodár Dvorianky - OŠK Tušice TNV) od
21.07.2017 (20-21-xx – 21); Martin Dilík (1212491) - 08.04.1991 - 200,00 (OŠK Udavské - TJ Pusté Čemerné) od
20.07.2017 (20-20-21 – 21); Vladimír Talaj (1243633) - 08.10.1994 - 250,00 (OŠK Horovce - OŠK Tušice TNV) od
21.07.2017 (20-22-21 – 24); Róbert Novák (1232677) - 03.05.1993 - 0,00 (OŠK Pavlovce nad Uhom - OŠK Tušice
TNV) od 21.07.2017 (20-22-xx – 24); Ľuboš Novák (1202371) - 12.07.1990 - 150,00 (TJ Družstevník Cejkov - OŠK
Tušice TNV) od 21.07.2017 (20-22-xx – 24); Maroš Duda (1233926) - 04.02.1993 - 250,00 (OŠK Pavlovce nad Uhom
- OŠK Tušice TNV) od 21.07.2017 (20-21-xx – 24); Dominik Mydlo (1251695) - 11.08.1994 - 500,00 (FK
Družstevník Iňačovce - FK Žbince) od 20.07.2017 (20-21-21 – 24); Michal Ketcem (1237148) - 15.12.1988 - 250,00
(OFK Lastomír - FK Žbince) od 21.07.2017 (21-22-xx – 24); František Jacko (1017994) - 24.09.1964 - 0,00 (OŠK
Družstevník Zemplínska Široká - FK Družstevník Iňačovce) od 23.07.2017 (23-24-xx – 24); Martin Rusinkovič
(1195997) - 26.01.1989 - 0,00 (TJ Družstevník Moravany - OFK Hatalov) od 17.07.2017 (17-17-18 – 24); Dávid
Dzurina (1277225) - 23.07.1997 - 200,00 (ŠK AGRO Palín - OŠK Krišovská Liesková) od 19.07.2017 (19-20-xx –
24); Ján Štepita (1126403) - 10.06.1981 - 100,00 (OŠK Pavlovce nad Uhom - OŠK Zalužice) od 24.07.2017 (24-24-xx
– 24); Štefan Mišina (1093969) - 14.01.1978 - 150,00 (MFK Rožňava - OFK Vojany) od 24.07.2017 (24-24-24 – 24);
Maroš Barbarič (1313688) - 04.03.1987 - 0,00 (OŠK Pavlovce nad Uhom - OŠK Tušice TNV) od 24.07.2017 (24-24xx – 25); Ján Goroľ (1320174) - 21.08.1995 - 0,00 (1. FC Čaklov - OFK Rakovec nad Ondavou) od 24.07.2017 (2424-24 – 25); Michal Cibere (1159297) - 31.05.1987 - 250,00 (OFK Lastomír - ŠK Urbár Poruba pod Vihorlatom) od
25.07.2017 (25-25-xx – 25); Bohuš Balog (1277388) - 11.08.1997 - 200,00 (FK Žbince - OFK Hatalov) od 25.07.2017
(25-25-xx – 25); Ľudovít Pivarník (1166106) - 06.09.1988 - 0,00 (MFK Zemplín Michalovce - TJ Družstevník Ložín)
od 25.07.2017 (25-25-xx – 25); Marko Tomko (1272833) - 17.06.1997 - 0,00 (MFK Sobrance - OFK Horňa) od
25.07.2017 (25-25-xx – 25); Patrik Neupauer (1277704) - 18.05.1998 - 0,00 (MFK Sobrance - OFK Horňa) od
25.07.2017 (25-25-xx – 25); Patrik Štunda (1331005) - 01.03.1998 - 0,00 (MFK Sobrance - OFK Horňa) od
25.07.2017 (25-25-xx – 26); Lukáš Bodnár (1159306) - 19.03.1987 - 0,00 (TJ Družstevník Oborín - TJ Družstevník
Ložín) od 25.07.2017 (25-25-25 – 26).
Prestup na Slovensko (normálny) - schválený: Matrika SFZ ho v termíne od 19.07.2017 od 16:00 h do
26.07.2017 do 16:00 h v ISSF postupne schválila týmto hráčom do klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce:
Vitalii Dolhosh (1388908) - 20.03.1998 (FC Serednie, Ukrajina - OFK Vojany) od 21.07.2017; Valerii Voloshin
(1388909) - 12.05.1997 (FC Violoa, Ukrajina - OFK Vojany) od 21.07.2017.
Úprava orezania fotografie v ISSF pri žiadosti o RP hráča po skončení platnosti RP: Túto matrikár ObFZ
v termíne od 19.07.2017 od 16:00 h do 26.07.2017 do 16:00 h postupne upravil pri týchto FO - FK a týchto ich hráčoch:
Horňa (1): Samuel Rynik - 25.09.1997 (24-24 – 24).
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti RP: V termíne od 19.07.2017 od 16:00 h do 26.07.2017
do 16:00 h boli v ISSF tieto: Pus. Čemerné (3): Matej Holej - 11.11.1994 (19-21 – 21), Anton Škarupa - 15.09.1996
(19-21 – 21), Juraj Mikloš - 23.04.1994 (19-21 – 21); Jastrabie pri MI (1): Šimon Ircha - 28.09.1997 (20-21 – 21);
Kriš. Liesková (14): Alexander Jakub - 07.06.1995 (13-24 – 24), Miroslav Mesaroš - 19.04.1993 (13-24 – 24), Dávid
Kolduš - 30.12.1999 (13-24 – 24), Gejza Oláh - 26.03.2002 (13-24 – 24), Patrik Mako - 02.02.1999 (13-24 – 24),
Sebastián Matyi - 19.04.2003 (13-24 – 24), Alfonz Dino - 02.05.2000 (13-24 – 24), Ladislav Szatmári - 04.01.2002 (1324 – 24), Martin Devečka - 31.03.1985 (13-24 – 24), Silván Borbély - 27.04.2001 (13-24 – 24), Jozef Hava 14.05.2003 (13-24 – 24), Ladislav Balatoni - 22.10.1999 (13-24 – 24), Barnabáš Szidor - 26.0 8.1982 (19-24 – 24),
Dávid Dzurina - 23.07.1997 (24-24 – 24); Zalužice (1): Martin Hospodár - 03.07.1997 (14-24 – 24); Porostov (1):
Daniel Spišák - 28.09.1994 (19-24 – 24); Horňa (1): Samuel Rynik - 25.09.1997 (24-24 – 24); Horňa (1): Patrik Soták
31.12.1996 (25-25 – 25); Zempl. Široká (4): Erik Fedor - 12.11.1993 (25-25 – 25), Roman Gaľa - 20.10.1993 (25-25 –
25), Róbert Hanko - 29.11.1996 (25-25 – 25), Róbert Jacik 20.06.1997 (25-25 – 25); Dúbravka (4): Pavol Talnagi 01.12.1991 (25-26 – 26), Martin Luka - 17.06.1982 (25-26 – 26), Václav Hakaľ - 16.12.1997 (25-26 – 26), Julián
Červenák - 28.01.1977 (25-26 – 26). Tieto FO a FK mali čakať dodanie RP od dealera.
Úprava orezania fotografie v ISSF pri žiadosti o RP hráča po schválení transferu a skončení platnosti
RP: Túto matrikár ObFZ v termíne od 19.07.2017 od 16:00 h do 26.07.2017 do 16:00 h postupne upravil pri týchto FO FK a týchto hráčoch: Ložín (2): Ľudovít Pivarník - 06.09.1988 (26-?? – 26), Lukáš Bodnár - 19.03.1987 (26-?? – 26).
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení transferu a skončení platnosti PP: V termíne od 19.07.2017 od
16:00 h do 26.07.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Ložín (2): Ľudovít Pivarník - 06.09.1988 (26-?? – 26), Lukáš
Bodnár - 19.03.1987 (26-?? – 26). Uvedené FO a FK mali čakať na dodanie týchto nových RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení transferu zo zahraničia: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v termíne
od 19.07.2017 od 16:00 h do 26.07.2017 do 16:00 h schválil týmto ďalším FO-FK a týmto ich ďalším hráčom: Vojany
(2): Vitalii Dolhosh - 20.03.1998 (24-25 – 25), Valerii Voloshin - 12.05.1997 (24-25 – 25). Uvedené FO a FK mali čakať

na dodanie týchto nových RP od dealera.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Doručenie údajov trénerov družstiev FO a FK a ich licencií: Na ObFZ ich už doručili tieto FO a FK: - dňa
25.7.2017: Ložín (m - Radoslav Kačala - 6.3.1970 - TF I.kv. tr. od 1.7.2010; UEFA Pro licencia platná do 31.12.2019;
doručené aj kópie preukazu trénera a licencie trénera).
Upozornenie pre trénerov jednotlivých kolektívov: TMK upozorňuje trénerov tých kolektívov, ktorí nie sú
zaregistrovaní v ISSF, aby sa v ňom zaregistrovali obratom. Okrem toho sú tréneri povinní skontrolovať si platnosť
svojej licencie a v prípade jej neplatnosti túto obnoviť.
Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie: Technický úsek SFZ ho, v spolupráci s TMK
VsFZ, organizuje v sobotu 5.8.2017 v hoteli Kamei na Sninských rybníkoch a v Snine, a to v rozsahu 8 hodín. Seminár je
prioritne určený pre trénerov mládeže, držiteľov licencií UEFA B a UEFA GRASSROOTS C. Účastnícky poplatok 23 €
(zahŕňa náklady na organizáciu seminára, občerstvenie a obed). Prihlášku je potrebné zaslať e-mailom do 1.8.2017 na
adresu: „peter.szenay@futbalsfz.sk“. Program: 8:30 h: Prezentácia; 9:00 h: Otvorenie; 9:15 h: Informácia o vzdelávaní
trénerov (Peter Szénay); 9:45 h: Priestorová obrana I. - teória (Peter Szénay); 11:15 h: Prestávka; 11:45 h: Priestorová
obrana II. - teória (Peter Szénay); 13:15 h: Obed; 14:30 h: Priestorová obrana - prax - futbalový štadión v Snine (Peter
Szénay); 16:00 h: Odovzdanie certifikátov. Podrobné informácie sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri /
Vzdelávanie) a boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.
Seminár trénerov SFZ „SR 21 na ME 2017“: Technický úsek SFZ ho organizuje dňa 7.8.2017 vo Zvolene.
Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA A, UEFA Pro licencie. Prihlášky
je potrebné zaslať do 4.8.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na
webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.
Školenie trénerov UEFA B licencie: Technický úsek SFZ ho, v spolupráci s TMK ZsFZ, organizuje II.
polroku 2017. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.8.2017. Podrobné informácie a elektronická prihláška je na stránke
www.trenerportal.sk.
SPRÁVY KM ObFZ:
Použité materiálno-technické zabezpečenie tréningových zrazov výberov ObFZ MI U12, U13, U14, zo
sezóny 2015/2016: Na ObFZ si ho oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, ani
do 26.7.2017 do 16:00 h neprevzali a prevziať si ho obratom sú povinné aj tieto FO a FK: Topoľany, Poruba p/V.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Požadované doklady od FO a FK ku kontrole fakturačných údajov klubov v ISSF: Na ObFZ z nich už FO
a FK doručili dodatočne tieto: - kópiu „Osvedčenia o pridelení daňového identifikačného čísla“ (DIČ) z daňového
úradu (musí byť vystavené na platný názov klubu): - dňa 25.7.2017: Ložín.
Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 3, v Správach sekretariátu
ObFZ. V termíne od 19.7.2017 od 16:00 h do 26.7.2017 do 16:00 h tieto na ObFZ nenahlásil ani jeden FO a FK.
Hlásenie výsledkov turnajov: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 3, v Správach sekretariátu ObFZ. V termíne
od 18.7.2017 do 26.7.2017 do 16:00 h tieto na ObFZ e-mailom nahlásili tieto FO a FK: - dňa 18.7.2017: Trhovište (m 16.7.2017); - dňa 24.7.2017: Ložín (m - 9.7.2017); - dňa 26.7.2017: Zempl. Široká (m - 23.7.2017).
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 3, v Správach sekretariátu ObFZ. Do
26.7.2017 do 16:00 h boli na ObFZ osobne alebo poštovou listovou zásielkou doručené tieto vyhodnotenia len od týchto
FO a FK: - dňa 24.7.2017: Lesné (d - 23.7.2017). Nedoručili ho a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Poruba
p/V, Vyš. Remety, Ložín, Budkovce, Pozdišovce (2x), Zempl. Široká, ako aj všetky ďalšie FO a FK, ktoré turnaj
organizovali. Uvedené FO a FK boli nato upozornené aj e-mailom zaslaným z ObFZ dňa 26.7.2017 na adresy
klubových ISSF manažérov.
Oznámenia zamestnancov k úprave alebo oprave údajov v dokladoch ObFZ: Dodali ich aj títo z nich: - v
dohode s ObFZ na II.polrok 2017: - dňa 24.7.2017: P. Dziad (zmena č. PZZP auta).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
vyzdvihli: - dňa 20.07.2017: Joz. Pivarník (za 06); - dňa 24.07.2017: P. Dziad (za 05,06), J. Cejkovský (za 06).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich neprevzali a prevziať si ich majú obratom
osobne alebo v zastúpení oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ: a) z roku 2015: M.
Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) z roku 2016: M. Jakubec (za 08,09,10), R. Mitrík (za 10); c) z roku 2017:
L. Babjak (za 06), J. Bukaj (za 06), D. Čeklovský (za 06), M. Dančišin (za 03,04,05,06), P. Feňuš (za 05,06), Š. Ferko (za
05,06), M. Hospodi (za 05,06), J. Hreško (za 03,04,05,06), D. Ihnacik (za 06), M. Ivan (za 06), P. Kaffan (za 06), M. Končík
(za 05,06), A. Kopas (za 05,06), P. Koščo (za 05,06), M. Kurtak (za 06), L. Kurták (za 06), V. Lisák (za 06), J. Mano (za 06),
J. Matej (za 03,04,05,06), M. Mazár (za 06), M. Miľo (za 06), Š. Miľo (za 06), J. Minaroviech (za 05,06), O. Palinský (za
04,05,06), P. Pavlo (za 06), V. Pčolár (za 03,04,05,06), P. Piovar (za 06), L. Popik (za 06), P. Rapáč (za 05,06), P. Remecký
(za 05,06), M. Rovňák (za 06), R. Rózsa (za 06), M. Ruščanský (za 03,04,05,06), M. Sabo (za 06), A. Stretavský (za 06), J.
Šimko (za 04,05,06), P. Tudja (za 05,06), M. Tušek (za 03,04,05,06), D. Tuším (za 04,05,06), K. Ubľanská (za 05,06), M.
Ubľanský (za 05,06), L. Vojtko (za 03,04,05,06), A. Žoffčák (za 03,04,05,06).

Kópie dokladov o úhrade zberných faktúr FO a FK z ISSF: Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v ZF nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade
na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom. Túto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a FK: - dňa 7.7.2017: Vyš.
Remety (osobne: za 04/2017 - uhradená dňa 10.5.2017); - dňa 20.7.2017: Hatalov (e-mailom: za 06/2017 - uhradená dňa
7.7.2017); - dňa 21.7.2017: Malčice (osobne: za 06/2017 - uhradená dňa 21.7.2017); - dňa 24.7.2017: Kriš. Liesková
(osobne: za 06/2017 - uhradená dňa 10.7.2017), Porostov (osobne: za 06/2017 - uhradená dňa 10.7.2017), Veľ. Kapušany
(e-mailom: za 04/2017 - uhradená dňa 12.5.2017); - dňa 25.7.2017: Vyš. Remety (e-mailom: za 06/2017 - uhradená dňa
24.7.2017); - dňa 26.7.2017: Záhor (e-mailom: za 06/2017 - uhradená dňa 10.7.2017). Ani do 26.7.2017 do 16:00 h ich
na ObFZ stále nedoručili a doručiť ich obratom sú povinné aj tieto FO a FK: - z importovaných na účet SFZ za
jednotlivé mesiace v týchto dňoch: - za 09/2016: - dňa 17.10.2016: Beša; - za 10/2016: - dňa 15.11.2016: MITopoľany; - dňa 16.11.2016: Vinné; - dňa 18.11.2016: Sobrance; - za 01/2017: - dňa 15.2.2017: Budkovce; - za
02/2017: - dňa 14.3.2017: Budkovce; - za 03/2017: - dňa 13.04.2017: Lastomír, Vinné; - dňa 20.04.2017: Beša; - za
04/2017: - dňa 11.5.2017: Veľ. Slemence; - dňa 12.5.2017: Petrovce n/L, Veľ. Revištia; - za 05/2017: - dňa 13.6.2017:
Budkovce, Čičarovce, Pavlovce n/U, Porostov, Rus. Hrabovec; - za 06/2017: - dňa 11.7.2017: Lekárovce, Lesné,
Petrovce n/L, Rem. Hámre; - dňa 12.07.2017: Lastomír, Moravany, Pozdišovce, Stretava; - dňa 13.07.2017: MI - TJ
Sokol Močarany, Vinné; - dňa 24.07.2017: Palín.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 01.07.2017 a platby za tieto
ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného (do 10.07.2017). ObFZ ich výnimočne odporúčal
uhradiť najneskôr 6.7.2017, aby kópiu dokladu o úhrade mohol každý klub odovzdať pri prezentácii na riadnej
„Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 7.7.2017. Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce ich malo pre ObFZ
Michalovce uhradiť 54 FO a FK. V termíne od 19.07.2017 od 16:00 h do 26.07.2017 do 16:00 h už boli platby z týchto ZF
importované na účte SFZ aj od týchto 3 FO a FK (predtým od 50) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady
ZF na účet SFZ): - dňa 24.07.2017 (2): Malčice, Palín; - dňa 25.07.2017 (1): Vyš. Remety. Do 26.07.2017 do 16:00 h
platbu z týchto ZF na účte SFZ nemal importovanú už len tento 1 FO: Bánovce n/O. Každý FO a FK, ktorý do termínu
uvedeného v zbernej faktúre (do 10.07.2017), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, mal od nasledujúceho dňa (od
11.07.2017) zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu
dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
Zberné faktúry v ISSF: Každý klubový ISSF manažér je povinný ich v ISSF sledovať v prvých 3 dňoch
každého mesiaca a zabezpečiť importovanie platby zo ZF na účet SFZ do termínu v nej uvedeného (je potrebné ju
uhrádzať aspoň 3 dni pred týmto termínom).
Upozornenie pre FO a FK k zberným faktúram z ISSF za 07/2017: Tieto majú byť v ISSF vygenerované dňa
01.08.2017 a platby z nich budú mať byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného. ObFZ ich odporúča
uhradiť najneskôr 3 dni pred termínom uvedeným v zbernej faktúre.
SPRÁVY K SEZÓNE 2017/2018:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2017/2018: Každý FO a FK územne patriaci
pod ObFZ Michalovce ho bol povinný doručiť na ObFZ Michalovce do 23.6.2017 do 15:00 h. Tlačivo k tomu, aj s
pokynmi na vyplnenie, je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti pod názvom "Príprava
sezóny 2017/2018", v bode 7, pri dátume 19.6.2017. V tomto tlačive sa požadujú „Údaje o FO-FK a jeho hlavných
funkcionároch“ a „Prehľad o všetkých družstvách FO-FK v súťažiach SFZ, VsFZ, ObFZ v sezóne 2017/2018“. Každý
FO a FK môže toto tlačivo vyplniť počítačom alebo ručne, pričom je v ňom potrebné vyplniť všetky požadované
rubriky podľa predtlače, lebo údaje z neho sa použijú do „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018“. Pri
vyplňovaní tlačiva ručne perom je potrebné v ňom všetky slová uvádzať čitateľne paličkovým veľkým písmom (ak to
situácia nevyžaduje inak) a čísla čitateľne. Po vyplnení tlačiva si ho má každý FO-FK prekopírovať, kópiu si ponechať
pre vlastnú potrebu a originál doručiť na ObFZ Michalovce. Toto tlačivo už na ObFZ v termíne od 19.7.2016 od
16:00 h do 26.7.2017 do 16:00 h osobne alebo poštovou listovou zásielkou postupne doručili aj tieto FO a FK: - dňa
21.7.2017: Hatalov; - dňa 24.7.2017: Kriš. Liesková, Zalužice, Porostov, Kusín. Na ObFZ ho stále ani do 26.7.2017
do 16:00 h nedoručili a obratom sú povinné ho osobne alebo poštovou listovou zásielkou doručiť aj tieto FO a FK:
Bánovce n/O, Beša, Budkovce, Čičarovce, Jovsa, Lastomír, Lekárovce, Malčice, MI - AFK Topoľany, MI - MFK
Zemplín, Moravany, Nacina Ves, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Ptrukša, Rem. Hámre,
Sobrance, Strážske, Stretava, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Vinné, Vyš. Remety. Uvedené FO a FK boli nato
upozornené aj e-mailom zaslaným z ObFZ dňa 25.7.2017 na adresy klubových ISSF manažérov.
Členské poplatky klubov na sezónu 2017/2018: Klubový ISSF manažér každého FO a FK je povinný v ISSF
vygenerovať členský poplatok za svoj klub na sezónu 2017/2018. Ten ISSF zahrnie do ZF klubu, ktorú klub bude
povinný uhradiť. Komplexné informácie o čl. poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.
Členské poplatky hráčov na sezónu 2017/2018: Klubový ISSF manažér každého FO a FK je povinný v ISSF
vygenerovať členský poplatok pre každého svojho hráča pre sezónu 2017/2018. Ten ISSF zahrnie do ZF klubu, ktorú
klub bude povinný uhradiť. Komplexné informácie o tom sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.
Členské poplatky ostatných individuálnych členov SFZ na sezónu 2017/2018: Tento si je povinný v ISSF
vygenerovať každý ďalší člen SFZ (tréner, rozhodca, delegát, funkcionár, ...) individuálne. Komplexné informácie o
členských poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky“.
Upozornenie na skončenie doby platnosti RP: V mesiaci júl 2017 končí doba platnosti prvých plastových RP
vybavených v roku 2012. ObFZ upozorňuje kluby, aby si prekontrolovali dobu platnosti RP všetkých svojich hráčov

a najneskôr 14 dní pred jej uplynutím cez elektronickú podateľňu požiadali o nový RP hráča. Žiada sa pritom dať do ISSF
nové kvalitné fotografie hráčov. Od 04/2017 sa už RP u osôb nad U19 vybavujú s platnosťou na 10 rokov.
Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018: Je spracovávaný a graficky upravovaný denne v priebehu
mesiaca júl 2017 a od 18.7.2017 sú jeho jednotlivé časti postupne zasielané z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú
stránku ObFZ, na ktorej sú v jej menu vľavo, dole, v časti "Príprava sezóny 2017/2018", v bode 17, pri dátume
18.7.2017.
ZO SPRÁV SFZ:
Striedanie hráčov v stretnutiach 49. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018 (z ÚS SFZ č. 04
z 21.07.2017 - zo správ ŠTK SFZ): V tejto súťaži môžu striedať v jednom stretnutí maximálne 3 hráči z družstva.
Dohody o striedavom štarte hráčov v zmysle SPF, čl. 20 a 21 (z ÚS SFZ č. 04 z 21.07.2017 - zo správ
Oddelenia riadenia súťaží): Medzi dohodami, ktoré ORS schválilo, je aj táto: MFK Zemplín Michalovce, a. s. –
Slavoj Trebišov (uzatvorená bola 4.7.2017).
Rozpis republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2017/2018 (z ÚS SFZ č. 04 z
21.07.2017 - zo správ Se SFZ): Je na webstránke SFZ (www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz- rozpisy-a-manualy).
Z výsledkov 1. kola 49. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018: Do uvedenej súťaže sa
spomedzi 210 prihlásených družstiev prihlásili aj tieto 3 FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce: MFK
Zemplín Michalovce; OŠK Pavlovce n/U; ŠK Nacina Ves. Vo vylučovacom 1. kole, hranom na 1 stretnutie, sa títo
v dňoch 22.-23.7.2017 predstavili v týchto stretnutiach: Pavlovce n/U - Nacina Ves 3:0 (1:0) - domáci postúpili do 2.
kola; Zemplín Michalovce mal v 1. kole voľno a bol nasadený až do 2. kola.
Stretnutia 2. kola 49. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018: Vo vylučovacom 2. kole tejto
súťaže, hranom na 1 stretnutie, sa dňa 9.8.2017 predstavia už len 2 naši zástupcovia v týchto stretnutiach: FK 09
Bacúch - MFK Zemplín Michalovce; OŠK Pavlovce n/U - OFK Slovan Poproč.
SPRÁVY Z ISSF:
Doplnená informácia ku konfigurácii súťaží - pre správcov súťaží: Správcovia súťaží informáciu o tom
dostali z ISSF e-mailom dňa 20.7.2017 od F. Ferenca s týmto textom: Nakoľko sa množia dotazy ohľadom prvého
nastavenia licencií. Konfiguráciu bude možné nastaviť/editovať aj počas sezóny, nie len pred začiatkom sezóny. V
prvom informačnom e-maile bolo len uvedené, že je to najvhodnejšie nastaviť ešte pred začiatkom sezóny.
Veľmi dôležité informácie k registrácii osoby/príslušnosti v ISSF: Členovia SFZ ich dostali z ISSF emailom dňa 21.7.2017 od J. Letka s týmto textom: Registrácia osoby/príslušnosti v ŽIADNOM PRÍPADE neznamená
ďalšie platby členských poplatkov, je to len REGISTRÁCIA OSOBY A ZÍSKANIE PRÍSLUŠNOSTI OSOBY K
ZVAZU ALEBO KLUBU PRE VÝKON DANEJ FUNKCIE, táto registrácia je dôležitá nielen podľa zákona o športe,
ale aj kvôli iným zákonným normám. Z pohľadu klubu platia členské poplatky IBA: - ŠPORTOVCI = hráči; ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI = tréneri, asistenti trénerov, tréner brankárov, kondičný tréner; - Klub ako člen SFZ.
ŽIADNA INÁ REGISTROVANÁ OSOBA NEPLATÍ ČLENSKÉ POPLATKY Z POHĽADU KLUBU. Poplatky si
platia športovci a športoví odborníci (tréneri, asistenti trénerov, tréner brankárov, kondičný tréner) ako fyzické osoby,
klub je len sprostredkovateľom platieb, podľa Zákona o športe. TERAZ JEDNA VEĽMI DÔLEŽITÁ ZMENA: Chcel
by som Vás poprosiť, aby ste si včas zaregistrovali osoby "športových odborníkov" pomocou návodu na
http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici vopred, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov
DOKÁŽETE NAHRAŤ DO ZÁPISU O STRETNUTÍ a taktiež do realizačného tímu družstva. Ak niekoho požiadate o
registráciu, MUSÍ Vám tú registráciu schváliť, inak ho nedokážete nahrať do Zápisu o stretnutí. TÁTO REGISTRÁCIA
SA ROBÍ IBA RAZ A PLATÍ AŽ DO ODVOLANIA JEDNOU ALEBO DRUHOU STRANOU (klubom alebo
osobou). Ktoré polia z pohľadu realizačného tímu sú povinné PRE ZÁPIS O STRETNUTÍ, určujú zväzy, ktoré riadia
dané súťaže, preto sa prosím, ak to nie je v rozpise Vašich súťaží, informujte na Vašom zväze. Ďakujeme za pochopenie,
v prípade otázok alebo nájdených chýb nás prosím informujte pomocou formuláru Pomoc v ISSF.
Spustenie predaja vstupeniek na kvalifikačné stretnutie Slovensko U21 - Severné Írsko U21: Členovia
SFZ informáciu o tom dostali z ISSF e-mailom dňa 25.7.2017 od P. Kačinca s týmto textom: V prílohe si Vám
dovoľujeme zaslať objednávkový formulár vstupeniek na najbližší kvalifikačný zápas U21, Slovensko - Severné Írsko.
Prepošlite túto informáciu obratom aj Vášmu predsedovi. Zároveň Vás žiadame o dodržanie termínu na zaslanie
objednávky - piatok 4.8.2017 do 16:30 h. Po tomto termíne budú vstupenky dané do predaja pre širokú verejnosť online
„www.ticketportal.sk“. Všetky informácie nájdete v prílohe. Táto informácia bola preposlaná predsedovi ObFZ dňa
26.7.2017.
Najnovšie doplnenia na futbalnete: Členovia SFZ informáciu o tom dostali z ISSF e-mailom dňa 26.7.2017
od F. Ferenca s týmto textom: 1. v prípade, že má klub pridaný videozáznam (vo videoarchíve - video.sportnet.online),
tak sa už zobrazuje pod zápasom, napr. viď http://sfz.futbalnet.sk/zapas/297797/; 2. dopracoval sa celosezónny rozpis
stretnutí pre konkrétnu súťaž (viď obrázok v prílohe), ktorý nájdete v "prehľade" súťaže a zároveň si ho viete aj vytlačiť
v prípade potreby, môžete kontaktovať a informovať svojich priaznivcov o tejto možnosti cez Vaše správy/informácie
na futbalnete.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

