Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 46 z 16.05.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 10.5.2018 do 16.5.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: od R: - o zruš. obs.: T. Hamaríková na 17.5.2018 a 20.5.2018 – osob. dôv., D. Ihnacik na 19.5.2018 –
osob. dôv., M. Čekan na 19.5.2018 – prac. dôv.; - o neobs.: K. Ubľanská od 21.5.2018 do 10.6.2018 –
zdrav. dôv., P. Pavlo od 18.5.2018 do 20.5.2018 – štud. dôv.
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: - dňa
15.05.2018: Kriš. Liesková (na výkon rozhodcov D. Ihnacika a Š. Ferka v stretn. 21.k. VI.L m Vyš.
Remety – Kriš. Liesková z 13.05.2018)
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 25.-27.5.2018: KR ho dňa 16.5.2018
prerokovala a schválila. Zverejnené bude na stránke ObFZ dňa 22.5.2018, v jej aktuálnom menu
uprostred, v časti „Obsadenia R – D“.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 18.-23.5.2018: KR ich dňa
16.5.2018 prerokovala a schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 46, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 26.-27.5.2018 pre
nedostatok R: KR ho dňa 16.5.2018 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d - 23.
kolo - So 26.5.2018 o 14:00 h: Vinné – Pavlovce n/U; V.LV d - 15. kolo - So 26.5.2018 o 14:00 h:
Porostov – Rem. Hámre; V.LZ d - 15. kolo - So 26.5.2018 o 14:00 h: Močarany – Kriš. Liesková;
VI.L m - 23. kolo - Ne 27.5.2018 o 14:00 h: Zalužice – Žbince, Vyš. Remety – Dúbravka; VII.LV m
- 15. kolo - Ne 27.5.2018 o 14:00 h: Podhoroď – Rem. Hámre; VII.LZ m - 19. kolo - Ne 27.5.2018
o 14:00 h: Bracovce – Petrovce n/L B; VIII.L m - 23. kolo - Ne 27.5.2018 o 14:00 h: Topoľany B –
Pavlovce n/U B.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FO – FK, aby svoje podnety posielala výlučne v systéme
ISSF, nie telefonicky !
Záujem o usporiadanie finálového stretnutia súťaže „Pohár ObFZ Michalovce
2017/2018: FK Veľ. Kapušany podaním v ISSF dňa 14.5.2018 prejavil záujem o usporiadanie
finálového stretnutia súťaže „Pohár ObFZ MI 2017/2018“ dňa 24.6.2018: OŠK Budkovce - OŠK
Kriš. Liesková. ŠTK vzala na vedomie a usporiadanie pohára bude riešiť na svojom zasadnutí
a zároveň pozýva na svoje zasadnutie dňa 6.6.2018 zástupcov FK: Budkovce, FK Kriš. Liesková
a FK Veľ. Kapušany za účelom dohody organizácie finálového stretnutia dňa 24.6.2018 vo Veľ.
Kapušanoch.
Žiadosť o zmenu termínu stretnutia:
- Strážske podaním v ISSF dňa 15.5.2018, - III.L ž U15 13.k z 27.4.2018 Vinné - Strážske na
základe dohody oboch družstiev dňa 21.5.2018 (pondelok) o 16:00 h. vo Vinnom. ŠTK nariaďuje
toto stretnutie odohrať v termíne 21.5.2018 o 16:00 h. vo Vinnom. Poplatok do ZF Strážske 10€.
- Strážske podaním v ISSF dňa 16.5.2018, - III.L ž U15 15.k z 11.5.2018 Strážske -Topoľany na
základe dohody oboch družstiev dňa 23.5.2018 (streda). ŠTK nariaďuje toto stretnutie odohrať v
termíne 23.5.2018 o 16:00 h. Poplatok do ZF Strážske 10€.
- Záhor podaním v ISSF dňa 15.5.2018, -V.LV d U19 11.k z 28.4.2018 Podhoroď - Záhor. Na
uvedené stretnutie sa mužstvo FK Záhor dostavilo o 14:17 h. Nakoľko rozhodca už nebol prítomný
v areáli štadióna, mužstvá odohrali stretnutie a stretnutie rozhodoval laik domácich. ŠTK žiada FK
Podhoroď o doručenie papierového zápisu o stretnutí, pre uvedené stretnutie do 21.5.2018 na
sekretariát ObFZ.
Vyžiadanie Zápisu o stretnutí: - III.L ž U15 14.k z 3.5.2018 Sobrance - Strážske, ŠTK
žiada FK Sobrance o doručenie papierového zápisu o stretnutí, pre uvedené stretnutie do
21.5.2018 na sekretariát ObFZ.
Nepripravená technika k stretnutiu:
• V.LV d U19 13.k z 12.5.2018 Rem.Hámre - Iňačovce D bez internetu, zápis ručne. Návrh PP
pre DK Rem.Hámre 7€.

• VII.LV m 13.k z 13.5.2018 Kusín - Úbrež D bez tlačiarne. Návrh PP pre DK Kusín 4€.
Štart hráča bez RP na OP:
-V.LV d U19 13.k z 12.5.2018 Rem.Hámre - Iňačovce H č.5 Miroslav Nistor 1403183 OP EX
567125 overený v ISSF, nedodaný
-VII.LV m 13.k z 12.5.2018 Zalužice B - Záhor D č.12 Patrik Pingor 1227830,č.14 Pavol Regenda
1387422 - overení v ISSF, nedodané
-VII.LV m 13.k z 13.5.2018 Rem.Hámre - Iňačovce D č.9 Tomáš Jevčík 1209800, H č.7 Daniel
Bašišta 1344516 - overení v ISSF, nedodané
-VII.LZ m 18.k z 13.5.2018 Bánovce n/O - Strážske B D č.1 Martin Stropkovič 1231568 - overený
v ISSF, nedodaný
-VII.LZ m 17.k z 13.5.2018 Petrovce n/L B - Malčice H č.8 Michal Kapura 1245165, č.11 Michal
Kanči 1331467 overení v ISSF, nedodané
-VI.L m 21.k z 13.5.2018 Budkovce - Palín H č.8 Tomáš Zemánek 1206092 - overený v ISSF,
nedodaný
FK – Iňačovce, Zalužice B, Rem. Hámre, Bánovce n/O, Malčice a Palín - majú doručiť RP (aj
oskenované) na ObFZ MI.
Predvolanie na zasadnutie ŠTK: ŠTK predvoláva zástupcu FK Palín: p. Varjaši a FK
Bánovce n/O: p. Babjak, R: M. Kurtak na deň 23.5.2018 o 16.00 h. o znovu prešetrenie okolnosti
vzniknuté v stretnutí 14.k IV.L d Bánovce n/O – Palín z 30.4.2018.
Zrušenie rozhodnutia ŠTK: Na základe dodatočných odohraní stretnutí FK Strážske - III.L
ž U15 ruší svoje rozhodnutie zo dňa 2.5.2018 v US č.44 a mužstvo FK Strážske odohrá svoje
stretnutia na základe vzájomnej dohody so súpermi.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných
súhlasov na určenom tlačive povolila týmto hráčom: v kategórii mužov: - dňa 16.5.2018: Matúš
Kočan – 9.3.2001. Kópie uvedených potvrdených tlačív si Ruský Hrabovec môže vyzdvihnúť na
sekretariáte ObFZ.
Doručenie oskenovaných RP: Benjamín Šamuľák - 10.1.1975, Tomáš Drab - 11.6.1994,
Tomáš Zvodár - 17.9.1981.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2017/2018 v dňoch 26-27.5.2018
pre nedostatok R: ŠTK ho dňa 16.5.2018 prerokovala a schválila
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Disciplinárne sankcie (DS) po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2017/2018 hraných v dňoch 12.-13.5.2018:
Zmena DS: Marián Škrinda (Porostov - 1119217) - 10,00 Eur - VII.LV m - DK berie na
vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP podmienečne
upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 týždeň NEPO) a podľa čl. 41/2 DP určuje skúšobnú dobu na 3
mesiace do 17.8.2018
DS po 2 ŽK: Milan Kovalík (1187482) - 10,00 Eur – FK Palín, VI.L m - podľa čl. 37/3
ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie od 14.5.2018
DP - vulgárna nadávka R: Ladislav Kočerha (1225441) - 10,00 Eur - FK Strážske B,
VII.LZ m - vylúčený za HNS (vulgárna nadávka R) podľa čl. 48/1a ukladá DS - pozastavenie
výkonu športu na 2 súťažné stretnutia od 14.5.2018 NEPO podľa čl. 48/2a DP
Predvolanie na DK: DK, podľa čl. 73 Disciplinárneho poriadku SFZ, predvoláva na svoje
zasadnutie, dňa 23.5.2018 o 16:00 hod, za účelom šetrenie k stretnutiu V.LV d U19 PodhoroďZáhor, VDd: Maroš Osif (1047812, 20.02.1972), KDd: Kristián Hvozdák (1278684), VDh: Tomáš
Kovtun (1231323), KDh: Erik Roško (1278826), R: Ladislav Babjak (1374495).

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:
Pripomienky, návrhy na zmeny a doplnky k príprave „Rozpisu súťaží ObFZ
Michalovce 2018/2019“: ObFZ už teraz vyzýva funkcionárov orgánov ObFZ (VV, komisií a
úsekov - najmä ich predsedov a vedúcich), R a D, funkcionárov FO a FK, aby tieto doručili na
ObFZ e - mailom do 31.5.2018 na adresu „obfzmi@stonline.sk“ s uvedením mena, priezviska a
funkcie odosielateľa
Vybavenosť futbalových štadiónov: VsFZ vyzýva FK, ktoré majú záujem postúpiť do
súťaží VsFZ o zabezpečenie sociálnych podmienok ihrísk a ich rozmerov v zmysle RS 2018-2019.
Bez splnenia uvedených podmienok nebudú môcť byť takéto družstvá zaradené do súťaží
VsFZ. V zmysle rozhodnutia Výkonného výboru VsFZ bola prijatá zásada minimálneho vybavenia
štadiónov pre družstvá V. ligy a družstvá do nej postupujúce počnúc od súťažného ročníka 2018–
2019 nasledovne: Sociálna budova: budova postavená zo schválených stavebných materiálov
s minimálne dvomi šatňami pre družstvá so samostatnými sprchami, šatňou rozhodcov, resp. inými
spoločenskými miestnosťami. Šatňa rozhodcov pre družstvá postupujúce z ObFZ musí obsahovať
sprchu alebo sprchovací kút. Bez tohto sociálneho zabezpečenia nebude postupujúcemu družstvu
z ObFZ umožnený postup do súťaží VsFZ.
Rozmery HP: šírka – 58 až 68 m, dĺžka 100 až 105 m
Priestor odchodu hráčov a rozhodcov z hracej plochy: musí byť zabezpečený tak, aby v žiadnom
prípade nebol možný kontakt odchádzajúcich hráčov a rozhodcov s divákmi, t.z. odchod musí byť
zabezpečený plnou bariérou.
Šatňa rozhodcov: jej plocha musí byť minimálne 6 m², obsahuje stôl, min. 4 stoličky, príslušný
počet vešiakov na zavesenie šatstva rozhodcov a DZ. Šatňa rozhodcov musí byť vybavená
samostatným sprchovacím kútom, resp. umývadlom s teplou a studenou vodou na umytie.
Sociálne zariadenie pre divákov – muži + ženy
Vyhradiť dve miesta pre invalidov – vyčleniť dve miesta resp. podľa potreby
Štadión musí disponovať funkčným ozvučením štadióna aj s hlásateľom.
Spoločné ustanovenia:
1. Usporiadateľ stretnutia ( v zmysle vyžrebovania domáci FK) zodpovedá za bezpečnosť
dopravného prostriedku družstva hostí (zvyčajne autobus, prípadne za ich osobné autá), pre ktorý
vyhradí pred štadiónom vymedzený priestor, v zmysle čl.56 SP.
2. Usporiadateľ stretnutia v zmysle bodu 1 je povinný zabezpečiť priestor pre dopravné prostriedky
delegovaných osôb a rozhodcov a v takomto priestore plne zodpovedá za prípadné škody spôsobené
na týchto dopravných prostriedkoch v zmysle platných ustanovení súťažného poriadku, v zmysle
čl.56 SP.
3. Usporiadatelia stretnutia sú povinne označení farebnými rozlišovačkami, resp. vestami
s viditeľnými číslami. Hlavný usporiadateľ vyhotoví písomný zoznam usporiadateľov s pridelenými
číslami a pred stretnutím ho odovzdá delegátovi stretnutia.
SPRÁVY VV ObFZ:
Rozhodnutie o príprave a organizovaní členských schôdzí futbalových oddielov a
futbalových klubov v 1. polroku 2018: VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa 14.5.2018 schválil ich
prípravu a rozhodol o ich organizovaní v termíne od 20.5.2018 do 30.6.2018. Na členskej schôdzi
má každý FO a FK najmä: vyhodnotiť svoju činnosť a hospodárenie za 1. polrok 2018; prerokovať
prípravu na sezónu 2018/2019; 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
jubilantov, na prerokovanie návrhov svojich zástupcov do jednotlivých orgánov ObFZ, a pod.
Pozvánka na najbližšie zasadnutie VV ObFZ: VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa

14.5.2018 schválil účasť členov riadnej konferencie ObFZ na najbližšom zasadnutí VV dňa
11.6.2018 v reštaurácii „VÝŠKOVÁ“. Pozvánka a presný program zasadnutia bude zaslaný na email adresy.
Najbližšie 2. zasadnutie riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v roku 2018: VV
ObFZ na svojom zasadnutí dňa 14.5.2018 schválil termín zasadnutia 2. riadnej „Konferencie
ObFZ“ v roku 2018 na deň 6.7.2018 v reštaurácii „VÝŠKOVÁ“ v Michalovciach. Pozvánka a
presný program zasadnutia bude zaslaný na e-mail adresy.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 18.-20.5.2018:
III.L ž U15 - 16. kolo - piatok 18.5.2018 o 16:00 h: Strážske – Nacina Ves (Mazár ako R
dopln.)
IV.LV ž U15 - 10. kolo - piatok 18.5.2018 o 16:00 h: Veľ. Revištia – Zalužice (Štv
17.5.2018: Babjak ako R za Hamaríkovú)
IV.L d U19 - 22. kolo - sobota 19.5.2018 o 17:00 h: Krásnovce – Pavlovce n/U (Š. Miľo ako
R za Ihnacika), Pozdišovce – Moravany (Piovar ako R za Čekana)
V.LZ d U19 - 14. kolo - sobota 19.5.2018 o 17:00 h: Vojany – Čičarovce (M. Kurtak ako R
za Piovara)
VII.LV m - 14. kolo - nedeľa 20.5.2018 o 17:00 h: Tibava – Zalužice B (Hamaríková ako
AR1 zruš.)
VII.LZ m - 18. kolo - nedeľa 20.5.2018 o 17:00 h: Ložín – Bánovce n/O (v Bracovciach:
Lisák st. ako D za Žoffčáka)
VIII.L m - 22. kolo - nedeľa 20.5.2018 o 17:00 h: Beša – Stretava (Žoffčák ako D dopln.)
OBSADENIE R - dohrávky:
III.L ž U15 - 13. kolo - pondelok 21.5.2018 o 16:00 h: Vinné – Strážske (Ruščanský)
III.L ž U15 - 15. kolo - streda 23.5.2018 o 16:00 h: Strážske – Topoľany (Mazár)
I.L ž U12-13 - 23. kolo - nedeľa 20.5.2018 o 10:00 h: Zemplín MI – Spiš. N. Ves (Gužiňák,
M. Miľo, Babjak)
Oblastný futbalový zväz Michalovce

