Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 39 z 28.03.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 22.3.2018 do 28.3.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: od R: - o zruš. obs.: M. Končík – rod. dôv.
Náhradný zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2017/2018: Uskutoční sa v stredu 4.4.2018
od 15:30 h na ObFZ v Michalovciach pre tých R a D týchto súťaží, ktorí sa nezúčastnili tohto
seminára dňa 3.3.2018 a ktorí neuspeli v písomnom teste z PF. Zúčastniť sa ho majú títo: - rozh.: J.
Bukaj, Š. Ferko, M. Jakubec, M. Tušek, P. Piovar, M. Hospodi, M. Ivan, F. Komenda, L. Babjak, P.
Remecký, P. Rapáč, D. Čeklovský; - uchádzači o získanie základnej kvalifikácie R: D. Gužiňák,
M. Sovšák, J. Ferenc, T. Hamaríková, Ž. Hrindová, M. Šimko; - deleg.: J. Hreško; - uchádzači o
získanie licencie delegáta: B. Marga
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 28.3.2018 navrhla pre DK udeliť tieto: - za oneskorené ospr.
na stretn.: - rozh. M. Končík (26 € - KR: OOnS - m - 1.4.2018). Uhradiť poštovým peňažným
poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 4.4.2018 do 15:00 h na ObFZ. Do pozornosti DK.
Oznámenie pre R a D: KR dôrazne upozorňuje a vyzýva všetkých R a D, aby denne
sledovali svoj e-mail, z dôvodu zasielania informácií, oznámení, žiadosti a následnej reakcie na
zaslané podklady.
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2017/2018: Na ObFZ ho už doručili aj
títo R: - dňa 28.03.2018: M. Končík.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 7.- 8.4.2018: KR ho dňa 28.3.2018
prerokovala a schválila. Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 3.4.2018, v jej aktuálnom menu
uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Obsadenie R na prvé stretnutia 5.k. 16. roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2017/2018 dňa 5.4.2018: KR ho dňa 28.3.2018 prerokovala a schválila. Je
zverejnené v tejto ÚS, v časti „Obsadenie R“.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 29.3.-1.4.2018: KR ich dňa
28.3.2018 prerokovala a schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 39, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Licenčný seminár k predĺženiu licencie „A“ delegáta zväzu pre delegátov, držiteľov
licencie „A“ z ObFZ na východe Slovenska: Uskutočnil sa v sobotu 24.3.2018 od 9:00 h v
budove VsFZ v Košiciach. Úspešní absolventi seminára obdržali licenciu delegáta zväzu na ďalšie
4 roky od záverečnej skúšky. Za ObFZ Michalovce sa tohto seminára zúčastnili títo delegáti: M.
Dančišin, V. Pčolár, M. Rovňák, M. Sabo, L. Vojtko, A. Žoffčák.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 dňa 8.4.2018 pre nedostatok
R: KR ho dňa 28.3.2018 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: VI.L m - 16. kolo - Ne
8.4.2018 o 12:30 h: Zempl. Široká - Zalužice, Poruba p/V - Budkovce; VIII.L m - 16. kolo - Ne
8.4.2018 o 12:30 h: Jastrabie pri MI – Stretava.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
ŠTK nariaďuje odohrať 14. kolo IV. L. d U19 dňa 30.4.2018 o 17:00 h.
ŠTK nariaďuje odohrať 14. kolo VIII. L. m dňa 1.5.2018 o 16:30 h.
ŠTK nariaďuje odohrať 14. kolo VI. L. m dňa 1.5.2018 o 16:30 h.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných
súhlasov na určenom tlačive povolila týmto hráčom: v kategórii mužov: - dňa 28.3.2018 : OŠK
Svonosť Bracovce - Tatár Richard – 16.11.2001. Kópie uvedených potvrdených tlačív si OŠK
Svornosť Bracovce môže vyzdvihnúť po telefonickom dohovore so zastupujúcim sekretárom na
sekretariáte ObFZ .
Odhlásenie mužstva zo súťaže:
TJ Veľké Revištia ,,B“ - dňa 23.3.2018 v ISSF cez ,,Podanie na komisiu“: Výbor TJ Veľké
Revištia ,,B“ na základe svojich personálnych možností účinkovania, ale aj primeranej kvality
športovej výkonnosti odhlasuje svoje mužstvo zo súťaže VI. Ligy mužov z jarnej časti súťažného

ročníka 2017/2018. ŠTK anuluje všetky odohrané výsledky Veľ. Revíšť ,,B“ a súperi vo
vyžrebovaní majú voľno. PP pre Veľ. Revištia „B“ v zmysle súť. poriadku – podľa článku 7 ods. c5
b.04 návrh pre DK je 1000 eur. Do pozornosti DK
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK súhlasí a nariaďuje:
- MFK Sobrance - dňa 25.3.2018 v ISSF cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu /
HP stretnutia“: MFK Sobrance žiada o zmenu všetkých stretnutí mladších žiakov doma i vonku
pôvodne plánovaných na sobotu na stredu z dôvodu zlého autobusového spojenia chlapcov. FO
a FK III. ligy ml. žiakov vyjadrili súhlas v ISSF. ŠTK súhlasí a nariaďuje odohrať všetky tieto
stretnutia na hrací deň streda o 15:00 h. Zároveň ŠTK dáva do pozornosti KR pre obsadenie R na
tieto stretnutia.
- OFK Lastomír – dňa 26.3.2018 v ISSF cez ,,Zápis o stretnutí“ , cez ,,Žiadosť o zmenu termínu /
HP stretnutia“: OFK Lastomír žiada o zmenu termínu stretnutia 15. kola IV.L d U19 – Lastomír Vyšné Remety z 29.3.2018 na 8.5.2018 o 11:00 h - dôvod: sneh na HP. ŠTK so žiadosťou súhlasí
a nariaďuje odohrať toto stretnutie v 8.5.2018 (utorok) o 11:00 h.
- OFK Lastomír – dňa 26.3.2018 v ISSF cez ,, Zápis o stretnutí“ , cez ,,Žiadosť o zmenu termínu /
HP stretnutia“: OFK Lastomír žiada o zmenu termínu stretnutia 14. kola IV. L d U19 – Lastomír –
Petrovce n/L z 24.3.2018 na 8.5.2018 o 11:00 h – dôvod: sneh na HP. ŠTK žiadosť zamieta
z dôvodu nevyjadrenia súhlasu súpera v ISSF a termín zmenený na 30.4.2018 17:00 h.
- AFK Topoľany ,,B“ – dňa 27.3.2018 v ISSF cez ,, Zápis o stretnutí“ , cez ,,Žiadosť o zmenu
termínu / HP stretnutia“: AFK Topoľany ,,B“ žiada o zmenu miesta stretnutia 15. kola VIII.L m Topoľany „B“ – Lekárovce dňa 1.4.2018 v ÚHČ na ihrisku v Topoľanoch (nie v Lesnom) z dôvodu
nespôsobilej HP v Lesnom – schválená klubovým manažérom hostí v ISSF. ŠTK súhlasí
a nariaďuje 15. kolo VIII.L m - Topoľany „B“ – Lekárovce dňa 1.4.2018 ÚHČ odohrať na HP
v Topoľanoch.
- TJ Veľké Revištia – dňa 27.3.2018 v ISSF cez ,, Zápis o stretnutí“ , cez ,,Žiadosť o zmenu
termínu / HP stretnutia“: TJ Veľké Revištia žiada o zmenu miesta stretnutia 15. kola IV. L d U19
Veľké Revištia – Pozdišovce z 29.3.2018 – dôvod : nespôsobilá HP vo V. Revištiach na ihrisko
v Pozdišovciach – schválená klubovým manažérom hostí v ISSF. ŠTK súhlasí a nariaďuje odohrať
toto stretnutie na HP v Pozdišovciach. ÚHČ v súlade s RS.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 dňa 8.4.2018 pre
nedostatok R: ŠTK ho dňa 28.3.2018 prerokovala a schválila
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich udelila tieto: - od KR: - za
oneskorené ospr. na stretn.: - rozh. M. Končík (26 € - KR: OOnS - m - 1.4.2018); uhradiť poštovým
peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 4.4.2018 do 15:00 h na ObFZ; - od ŠTK:
- za odhlásenie družstva zo súťaže: Veľ. Revištia B (1000 €: ŠTK - OdzS - m - 28.03.2018). Tieto
mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK a zahrnúť do mesačných ZF za 03/2018.
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).
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Sekretariát ObFZ Vás informuje, že z dôvodu veľkého množstva vyžiadania "žiadostí o
vydanie nových registračných preukazov", dochádza k omeškaniu distribúcie týchto kariet. Zároveň
chceme upozorniť všetky delegované osoby, aby v zmysle platných noriem, pustili do zápisov
hráčov, ktorí majú "žiadosti o vydanie nového RP” - overiteľné v ISSF a schválené matrikárom.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 29.3.-1.4.2018:
IV.L d U19 - 15. kolo - štvrtok 29.3.2018 o 15:00 h: Lastomír – Vyš. Remety (Ut 8.5.2018 o
11.00 h Feňuš), Veľ. Revištia – Pozdišovce (v Pozdišovciach; Juhás)
VI.L m - 15. kolo - nedeľa 1.4.2018 o 15:30 h: Zalužice – Poruba p/V (Ruščanský - nové
obs.)
VIII.L m - 15. kolo - nedeľa 1.4.2018 o 15:30 h: Topoľany B – Lekárovce (v Topoľanoch;
Špivák ako D dopln.), Horňa – Sobrance B (Ubľanský ako R za Končíka), Ptrukša – Koromľa (o
14.00 h Juhás)
OBSADENIE R:
- na stretnutia 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2017/2018:
5. kolo - prvé stretnutia - štvrtok 5.4.2018 o 16:30 h: Budkovce – Tušice TNV (Ruščanský Pavlo; Vojtko), Kriš. Liesková – Topoľany B (Cejkovský - Tomči; Rovňák)
Oblastný futbalový zväz Michalovce

