Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 16 z 17.10.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 11.10.2018 do 17.10.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o neobs.:
J. Zambory na 28.10.2018 - prac. dôv., M. Čekan od 15.10.2018 do 31.10.2018 - prac. dôv., J. Matej na 28.10.2018 - rod.
dôv.; - o zruš. obs.: P. Tudja na 21.10.2018 - zdrav. dôv. (doručiť potvrdenie od lekára), M. Jakubec na 14.10.2018 - prac.
dôv. (doručiť potvrdenie od zamestnávateľa), M. Hospodi na 14.10.2018 - zdrav. dôv. (doručiť potvrdenie od lekára), J.
Ferenc na 21.10.2018 - prac. dôv. (doručené potvrdenie od zamestnávateľa).
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 17.10.2018 navrhla pre DK udeliť tieto: - za nedoručenie ospr. na stretn.: - rozh.
M. Jakubec (28 € - KR: NOnS - m - 7.10.2018). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť
do 24.10.2018 do 15:00 h na ObFZ. Do pozornosti DK.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 17.10.2018 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a)
Krásnovce (zo stretn. 11.k. VI.L m Krásnovce - Pozdišovce z 14.10.2018; KR prijala opatrenie. KR si videozáznam ponecháva
pre interné potreby do oznámenia).
Pretrvávajúce pozastavenie obsadzovania: - z dôvodu neabsolvovania letného seminára R a D: T. Hamaríková,
L. Rezanka, J. Dudáš.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ dňa 28.10.2018: KR ho dňa 17.10.2018 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 23.10.2018, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R – D“.
Obsadenie R na odvetné stretnutia 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2018/2019 dňa 24.10.2018: KR ho dňa 17.10.2018 prerokovala a schválila. Zverejnené je v tejto ÚS č. 16, v časti
„Obsadenie R“.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 14.-22.10.2018: KR ich dňa 17.10.2018 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 16, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do Str 24.10.2018 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: a) Zalužice (zo stretn. 11.k. VI.L m Zalužice - Vyš. Remety z
14.10.2018); b) Zempl. Široká (zo stretn. 11.k. VI.L m Zempl. Široká - Palín z 14.10.2018); c) Budkovce (zo stretn. 11.k. VI.L
m Budkovce - Trhovište z 14.10.2018).
Licencia „A“ Delegát zväzu: KR oznamuje D: V. Pčolár, M. Rovňák, M. Sabo, L. Vojtko, A. Žoffčák, Š. Miľo a V.
Lisák ml., že si na sekretariáte ObFZ môžu vyzdvihnúť osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy pre D.
Prerokovanie podkladov k 25. ročníku „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ
Košice“ pre sezónu 2018/2019: KR podklady k tomuto turnaju (pozvánku na turnaj a záväznú prihlášku) doručené emailom dňa 8.10.2018 od PFZ Poprad ako organizátora tohto turnaja, prerokovala dňa 17.10.2018. Turnaj sa uskutoční
v sobotu 29.12.2018 v Poprade. KR rozhodla prihlásiť Výber ObFZ MI na tento turnaj a organizátorovi turnaja zaslať
záväznú prihlášku naň do 15.11.2018 a kópiu dokladu o úhrade súťažného vkladu na turnaj 100 € na účet PFZ Poprad.
KR zodpovednosťou za zloženie výberu, jeho prípravu a vedenie, poverila M. Kurtaka (člena KR ObFZ).
Úhrada vrátok pre FO a FK za dvojmo vygenerované náležitosti DO za stretnutia v ISSF v ZF za 08/2018:
KR vzala na vedomie informáciu EkÚ z ÚS č. 15 o realizácii svojej požiadavky k tomu z 3.10.2018 (ÚS č 15 - Správy
KR); úhrada bola zrealizovaná dňa 8.10.2018 prevodom z účtu ObFZ na účty požadovaných 5 FO a FK podľa dodaných
údajov, ako aj informáciu o odrátaní týchto čiastok rozhodcom týchto stretnutí v ich výplatách za 08/2018.
Úpravy náležitostí DO za stretnutia v 08/2018, ktoré sa v pôvodných termínoch z rôznych dôvodov
neodohrali: KR vzala na vedomie informáciu EkÚ z ÚS č. 15 o realizácii svojej požiadavky k tomu (ÚS č.12 - Správy
KR); úpravy boli zrealizované vo výplatách za 09/2018.
Oznámenie pre FO-FK: KR oznamuje FO-FK, že od 6.10.2018 ruší hrací čas o 3 hod. skôr pred ÚHČ.
Stretnutia 10-13. kola VI.L m, 10. a 11. kola VIII.L m a 8. a 9. kola IV.L d sa odohrajú v ÚHČ (výnimky z ÚHČ
ostávajú v platnosti).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP:
● Moravany - k stretnutiu 11.k. VIII.L m z 14.10.2018 Sobrance B - Moravany (Pavol Kurucz - 1156397)
Doručenie RP hráča na ObFZ za sezónu 2018/2019: Doručil ho tento FO ohľadom tohto svojho hráča
z tohto stretnutia: - dňa 16.10.2018 Moravany - k stretnutiu 11.k. VIII.L m z 14.10.2018 Sobrance B - Moravany. Pavol
Kurucz 1156397. Bez ďalšieho postihu.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2018/2019: k 17.10.2018: zo stretnutí hraných v dňoch 10.-14.10.2018 ich ŠTK všetky schválila.
Nedohrané stretnutie pre pokles hráčov pod 7: Rozhodnutie ŠTK: VIII.L m 11k. z 14.10.2018: Sobrance B Moravany 5:0 (nástup mužstva hostí s 8 hráčmi, V 20´ rozhodca ukončil stretnutie z dôvodu poklesu hráčov hostí pod
7). ŠTK kontumuje stretnutie a ponecháva v platnosti výsledok stretnutia VIII.L m 11.k. z 14.10.2018 Sobrance B
- Moravany 5:0 z HP. PP 50€ do ZF pre Moravany. Do pozornosti DK.
Neodohrané stretnutie z dôvodu autonehody hráčov H: Rozhodnutie ŠTK: IV.L d U19 9.k. z 13.10.2018
Iňačovce - Lastomír. Na základe dohody oboch klubov ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať dňa 20.10.2018 o 14:00 h.
v Iňačovciach. Bez poplatku.
Schválenie výsledkov prvých stretnutí 4. kola 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2018/2019: - k 17.10.2018: zo stretnutí hraných dňa 10.10.2018 ich ŠTK schválila všetky.

Odvetné stretnutia 4. kola 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2018/2019: Tie sú na programe takto: St 24.10.2018 o 16:00 h: Zalužice A - Strážske B, Vyš. Remety - Úbrež, Hatalov Tušice TNV, Budkovce - Pozdišovce. Ak sa odvetné stretnutie skončí presne rovnakým opačným výsledkom ako prvé,
tak odvetné stretnutie sa nepredlžuje, ale na rad príde po 5 kopov na bránu zo značky PK, a ak sa nerozhodne ani po
nich, tak striedavo po 1 kope až do rozhodnutia, všetko v zmysle PF).
Ďalšie pokyny k odvetným stretnutiam 4. kola 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2018/2019: Za B-družstvo v tejto súťaži nemôže nastúpiť ani jeden hráč, ktorý za A-družstvo
svojho klubu už v tejto sezóne 2018/2019 štartoval v majstrovskom alebo pohárovom stretnutí. Stretnutia tohto kola sa
v prípade vzájomnej dohody súperov doručenej na ObFZ cez ISSF (bude bez poplatku) môžu predohrať o deň skôr
alebo odohrať aj v nasledujúci deň po stanovenom termíne. Víťazi dvojstretnutí 4. kola postupujú do 5. kola
(semifinále), ktorého vyžrebovanie dvojíc uskutoční ŠTK na zas. v St 31.10.2018, ktoré zverejní v ÚS, na stránke ObFZ
i v ISSF.
Informácie k 17. ročníku súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2018/2019: Sú
priebežne zo sekretariátu ObFZ zasielané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, na ktorej sú v jej menu vľavo,
v časti „Súťaže ObFZ MI“, v nej v časti „Pohár ObFZ m“, v nej v časti „Sezóna 2018/2019“.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 2018/2019
hraných v dňoch 13.-14.10.2018: Rozhodnutia DK:
● Patrik Lešňanský,1127626, Trhovište, 10€, DK podľa DP čl. 45/1, 2a ukladá DS - pozastavenie výkonu
športu na 2 stret. NEPO, od 17.10.2018.
● Dávid Belavý, 1249127, Jastrabie pri MI, 10€, DK podľa DP čl. 48/1b, 2a ukladá DS - pozastavenie výkonu
športu na 3 stret. NEPO, od 17.10.2018 do 24.4.2019, s prerušením cez zimnú prestávku.
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich na základe informácií EkÚ ObFZ a po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila
týmto FO a FK: - za ZF z 09/2018: - dňa 10.10.2018: Krásnovce (od 10.10.2018 bez ďalšieho postihu); - dňa 11.10.2018:
Iňačovce, Malčice, Palín, Petrovce n/L (všetkým od 11.10.2018 bez ďalšieho postihu); - dňa 12.10.2018: Vyš. Remety
(od 12.10.2018 bez ďalšieho postihu).
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných
úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zberných faktúr: Stále ich aj k 17.10.2018 na základe informácií
EkÚ ObFZ majú tieto FO a FK: - za ZF z 06/2018: - od 11.07.2018: Bánovce n/O; - za ZF z 09/2018: - od 11.10.2018:
Ložín, Porostov. DK ich uvedeným FO a FK zruší až po úhrade uvedenej ZF, jej importovaní na účet SFZ a doručení
kópie dokladu o jej úhrade na ObFZ.
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ v období od 1.7.2018 do 30.9.2018 podľa DP, čl. 57 a 58: Na
základe rozhodnutia DK ju spracoval J. Šimko (predseda DK) dňa 17.10.2018. DK ObFZ podľa uvedených článkov v
uvedenom termíne neudelila ani jednu pokutu.
Upozornenie pre FO-FK: DK upozorňuje FO-FK, že za evidenciu napomenutí (ŽK) zodpovedá príslušný
hráč a FK, za ktorý hráč hrá.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za nedoručenie ospr.
na stretn.: rozh. M. Jakubec (28 € - KR: NOnS - m - 7.10.2018); uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad
o úhrade doručiť do 24.10.2018 na ObFZ); - od ŠTK: - za nedohranie stretnutia: Moravany (50 € - ŠTK: NS - m 14.10.2018). Všetky tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 18.10.2018 a zahrnúť do mesačných
ZF za 10/2018.
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).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ dňa 14.10.2018:
VI.L m - 11. kolo - nedeľa 14.10.2018 o 14:30 h: Hatalov - Vojany (Ferenc ako AR1 za Hospodiho)
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 19.-22.10.2018:
III.L ž U15 - 10. kolo - piatok 19.10.2018 o 16:00 h: Nacina Ves - Veľ. Kapušany (M. Miľo ako R za Tudju)
VI.L m - 12. kolo - nedeľa 21.10.2018 o 14:00 h: Pozdišovce - Poruba p/V (Kaffan ako AR1 za Tudju),
Trhovište - Dúbravka (Olexa ako AR2 za Ferenca)
I.L mž U12-13 - 8. kolo - sobota 20.10.2018 o 10:00 h a 12:00 h: Zemplín Michalovce - Spišská Nová Ves
(Komenda za Ivana)
I.L mž U11 - 5. kolo - pondelok 22.10.2018 o 13:00 h: Zemplín Michalovce - Trebišov (Dziad za Zamboryho).
- dohrávané stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 19.-22.10.2018:
IV.LZ ž U15 - 1. kolo - piatok 19.10.2018 o 16:00 h: Tušice TNV - Strážske (Ivan)
IV.L d U19 - 9. kolo - sobota 20.10.2018 o 14:00 h: Iňačovce - Lastomír (Tomči)
IV.LZ ž U15 - 6. kolo - pondelok 22.10.2018 o 15:00 h: Strážske - Budkovce (Ruščanský)
OBSADENIE R:

17. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019 - 4. kolo - odvetné stretnutia - streda
24.10.2018 o 16:00 h: Zalužice - Strážske B (Rapáč, Feňuš), Vyš. Remety - Úbrež (Ferko, Ubľanská), Hatalov - Tušice
TNV (Cejkovský, Dziad), Budkovce - Pozdišovce (Zambory, Š. Miľo).
SPRÁVY KM ObFZ:
Tréningové centrá mládeže: KM v spolupráci s TMK organizuje dňa 22.10.2018 o 16:00 h. na futbalovom
ihrisku v Trhovišti tréningovú jednotku v rámci projektu „Tréningové centra mládeže“ a Podpory Talentov SFZ.
Nominovaní hráči: rok nar.: 2005 - Penťa Dávid (Budkovce), Demeter Kristián (Bracovce), Pituk Matúš (Rakovec
n/O), Nisky Norbert (Tušice), Mileňky Ján, Bogár Eduard, Bogár Peter, Hoľan Erik (všetci Trhovište); rok. nar.: 2006
- Tokár Róbert, Paľo Sebastián, Marcin Martin (všetci Hatalov), Babjačok Patrik (Rakovec n/O), Eštok Július
(Bracovce), Baran Patrik (Tušice), Koba Slavomír, Bogár Nikolas, Kríž Samuel (všetci Trhovište); rok. nar.:2007 Doci Radoslav (Bracovce), Pavlov Matej (Rakovec n/O), Baran Jakub (Hatalov), Kapura Nikolas, Kapura Miroslav,
Kapura Samuel, Hoľan Matúš, Bogár Cyril, Mileňky Peter (všetci Trhovište). KM vyzýva funkcionárov FO-FK, aby
vyslali na tento tréningový zraz svojich talentovaných hráčov.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Školenie trénerov futbalu UEFA licencie GRASSROOTS C: Technický úsek SFZ v spolupráci s TMK
VsFZ organizuje v termíne od 20.10.2018 do 26.11.2018 na ObFZ v Trebišove školenie trénerov futbalu UEFA licencie
GRASSROOTS C. Tohto školenia sa majú zúčastniť uchádzači, ktorí sa nahlásili v predchádzajúcom období: Ľubomír
Tongeľ, Milan Drotár, Ján Tkáč, Martin Blahuta. Poplatok za školenie je 100€, ktorý je nutné uhradiť pred začiatkom
školenia na IBAN: SK75 0200 0000 0000 1543 9542, VS: 30502. Uchádzači svoju účasť na školení potvrdia zaslaním:
dokladu o zaplatení poplatku, výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti absolvovať školenie trénerov
na adresu peter.szenay@futbalsfz.sk .
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Úprava pracovných pomerov R v ISSF na základe nahlásených požiadaviek a z nich vyplývajúcich zmien
a doplnkov dohôd: Dňa 3.10.2018 ich upravil J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ v ISSF), a to u týchto R: Jaroslav
Zambory (zmena dohody uzavretej na obdobie od 11.8.2018 do 31.10.2018 na dohody od 11.8.2018 do 30.9.2018 a od
1.10.2018 do 31.10.2018, ako aj zmena pracovného pomeru na základe doručeného „Oznámenia a čestného vyhlásenia na
účely uplatnenia práva o sociálnom poistení“ k dohode na obdobie od 1.10.2018 do 31.10.2018), Marek Ruščanský
(zmena dohody uzavretej na obdobie od 4.8.2018 do 31.10.2018 na dohody od 4.8.2018 do 30.9.2018 a od 1.10.2018 do
31.10.2018), Kristína Ubľanská (zmena pracovného pomeru na základe doručeného „Oznámenia a čestného vyhlásenia
na účely uplatnenia práva o sociálnom poistení“ k dohode na obdobie od 1.10.2018 do 31.10.2018).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Futbalová publikácia: Se ObFZ dáva do pozornosti širokej športovej verejnosti možnosť objednať si futbalovú
publikáciu „Krížom-krážom európskym futbalom“, ktorej autorom je p. Eugen Magda. Cena jednej publikácie je 13€.
V prípade záujmu kontaktujte Se ObFZ.
Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019: Klubový ISSF manažér každého FO a FK bol povinný v ISSF
vygenerovať členský poplatok za svoj klub na sezónu 2018/2019. Ten ISSF zahrnie do ZF klubu, ktorú klub bude
povinný uhradiť. Komplexné informácie o čl. poplatkoch sú na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/clenskepoplatky“.Členský poplatok klubu na sezónu 2018/2019 si už v ISSF do 17.10.2018 do 16:00 h vygenerovali aj tieto FO
a FK: - z klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod SFZ (1): MFK Zemplín Michalovce (z týchto ich už týmto
vygenerovali všetky); - z 13 klubov ObFZ Michalovce matrične patriacich pod VsFZ (ďalšie 1; predtým 12): Sobrance
(z týchto ich už týmto vygenerovali všetky); - z 40 klubov matrične patriacich pod ObFZ Michalovce (ďalší 0; predtým
39): (vygenerovať si ho obratom mal aj tento 1 FO: Rus. Hrabovec).
Stanovisko ObFZ k exekučnému príkazu na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy a príkazu na úhradu trov
exekúcie oprávneného a súdneho exekútora zrážkami zo mzdy: Sekretariát ObFZ ho, po konzultácii s účtovníčkou ObFZ,
zaslal e-mailom dňa 15.10.2018 na e-mailovú adresu JUDr. Denisy Regináčovej Mihalovej, súdnej exekútorky, Exekútorský
úrad Košice, Moyzesova 34, 040 01 Košice, a to vo veci exekučného konania 281Ex 14/18-35 (KT).
Voľby členov Komory pre riešenie sporov: V termíne od 18.10.2018 do 22.10.2018 sa uskutočnia voľby
členov Komory pre riešenie sporov. Za kluby amatérskeho futbalu VsFZ je navrhovaný p. Alexander Bíró a Marcel
Dolobáča za hráčov amatérskeho futbalu VsFZ p. Jaroslav Čollák a Andrej Poruban. Voľby sa uskutočnia elektronicky
cez ISSF, prostredníctvom klubového manažéra daného klubu.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 06/2018: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich ani do 17.10.2018
do 16:00 h na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: Bánovce n/O (ObFZ upozorňuje na ich úhradu obratom). Do
pozornosti DK.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 09/2018: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.10.2018, pričom platby za
tieto ZF mali byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 10.10.2018. ObFZ upozorňovala FO a FK
územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Do 17.10.2018 ich už na účte SFZ mali importované aj tieto FO
a FK: - dňa 10.10.2018: Krásnovce; - dňa 11.10.2018: Iňačovce, Malčice, Palín, Petrovce n/L; - dňa 12.10.2018: Vyš.

Remety. Do uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: Ložín, Porostov. Každý FO a
FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 10.10.2018), nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, má od nasledujúceho
dňa (od 11.10.2018) zastavenú činnosť NEPO a pozastavené vybavovanie akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku
ObFZ v ISSF s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ
osobne, písomne alebo e-mailom. Do pozornosti DK.

SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 11. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 -2021: Toto sa
uskutočnilo v pondelok 15.10.2018. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval zastupujúci sekretár ObFZ a zaslal
ho v prílohe e-mailu všetkým členom VV a predsedom komisií ObFZ (DK, KR, ŠTK, OK, KM), ako aj k zverejneniu
na webovú stránku ObFZ, do jej menu vľavo, do časti s názvom „ObFZ Michalovce“, v nej do časti „Orgány ObFZ
MI“ a v nej do časti „Výkonný výbor ObFZ MI.
Členské schôdze futbalových oddielov a futbalových klubov v II. polroku 2018: Všetky aktívne FO a FK
územne patriace pod ObFZ Michalovce sú povinné ich uskutočniť v termíne od 18.10.2018 do 31.12.2018, teda pred
najbližšou riadnou „Konferenciou ObFZ Michalovce“. Na členskej schôdzi má každý FO a FK najmä: vyhodnotiť svoju
činnosť a hospodárenie za 1. polrok 2018; prerokovať prípravu na sezónu 2019/2020; uskutočniť prípadné zmeny
funkcionárov výborov svojich FO a FK. Okrem toho ich FO a FK môžu využiť aj: na nahlásenie svojich uchádzačov na
organizované školenia nových rozhodcov a trénerov, na ocenenie svojich najlepších hráčov, na ocenenie svojich
jubilantov, na prerokovanie návrhov svojich zástupcov do jednotlivých orgánov ObFZ a pod.
ZO SPRÁV VsFZ:
Krajská futbalová liga (KFL) 2018/2019 - zimný pohár predsedu KSK: Do tejto súťaže môžu prihlášky
zaslať všetky družstvá mužov FO - FK súťaží VsFZ III.ligy, IV.líg, V.líg VsFZ a všetkých súťaží ObFZ. Prihlášky sa
podávajú od 10.9.2018 do 31.10.2018 cez ISSF - elektronická podateľňa - prihláška do súťaže - zväz VsFZ - súťaž
Krajská futbalová liga 2018/2019. Základné vyžrebovanie súťaže uskutoční ŠTK VsFZ až po definitívnom uzavretí
prihlášok. Do jednotlivých kôl a skupín budú družstvá mužov FO - FK zaradené podľa územnej príslušnosti. Do
17.10.2018 prihlášky do tejto súťaže zaslalo 45 družstiev mužov z FO a FK z Košického kraja. Medzi nimi je zatiaľ aj
týchto 21 družstiev mužov z FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce: FK Tibava, TJ Družstevník Ložín,
MFK Sobrance, OŠK Svornosť Bracovce, OŠK Zalužice, TJ FK Družstevník Trhovište, TJ Kusín, OFK
Dúbravka, TJ Vyšné Remety, TJ Jastrabie pri Michalovciach, OŠK Pavlovce nad Uhom A, FK Veľké Slemence,
OFK Hatalov, OŠK Družstevník Zemplínska Široká, TJ Družstevník Záhor, OŠK Tušice - TNV, TJ Pusté
Čemerné, TJ Veľké Revištia, FK Žbince, OŠK Krišovská Liesková, MFK Veľké Kapušany. Ďalšie sa môžu
prihlásiť do stanoveného termínu. Podrobnejšie informácie o tejto súťaži sú zverejnené aj na webovej stránke ObFZ MI,
v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 13.09.2018, v časti pod názvom „Krajská futbalová liga - zimný pohár
predsedu KSK“. V prípade nejasnosti a otázok kontaktujte zastupujúceho sekretára ObFZ MI J. Mana (tajomníka KFL).
ZO SPRÁV SFZ:
50. roč. súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ v sezóne 2018/2019: V jej 5. kole sa v dňoch 23.-24.10.2018 predstavilo
už len 16 družstiev v 8 stretnutiach (spomedzi 236 prihlásených do súťaže), medzi ktorými je už len 1 družstvo mužov z
FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce, ktoré sa ktoré sa predstaví v tomto stretnutí: 23.10.2018 o 16:30 h:
MFK Zemplín Michalovce - ŠK Odeva Lipany (víťazi stretnutí 5.k. postúpia do ďalšieho 6.k.).
Oblastný futbalový zväz Michalovce

