Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 50 z 12.06.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 7.6.2018 do 12.6.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: - od
R: - o zruš. obs.: D. Čeklovský na 16.6.2018 - osob. dôv.;
Pochvaly na výkon R: KR ich dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: a) - dňa
11.6.2018: Rakovec n/O (na výkon rozhodcu M. Čekana a deleg. M. Saba v stretn. 21.k. VII.LZ m
Rakovec n/O – Veľ. Slemence z 10.6.2018)
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 7.6.2018 do 12.6.2018 vzhliadla videozáznam
od týchto FO a FK z týchto stretnutí: Vyš. Remety (zo stretn. 23.k. VI.L m Vyš. Remety - Dúbravka z
27.5.2018; bez opatrení; KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Dostavenie sa na zasadnutie po predvolaní: Dňa 12.6.2018 sa naň dostavili: J. Zambory a J.
Dudáš, - (z dôvodu pohovoru k záujmu o získanie základnej kvalifikácie R; KR ho s nimi vykonala
a vydala pokyny do ďalšej činnosti).
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 12.6.2018 na základe rozhodnutia DK udelila tieto: - za
neospr. neúčasť na zasad. DK dňa 12.6.2018.: - rozh. J. Ferenc (4 € - KR: NNnZ - 12.6.2018). Uhradiť
poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 20.6.2018 do 15:00 h na ObFZ.
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 20.6.2018 sa majú dostaviť tieto stránky: o 15:30 h: rozh.: M. Ruščanský – z dôvodu pohovoru.
Obsadenie R a D na finálové stretnutie 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ MI vo futbale
mužov“ pre sezónu 2017/2018 dňa 24.6.2018: KR ho dňa 12.6.2018 prerokovala a schválila. Je
zverejnené v tejto ÚS č. 50, v časti „Obsadenia R – D“.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 13.-17.6.2018: KR ich dňa
12.6.2018 prerokovala a schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 50, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Oznámenie pre R: KR oznamuje R, že letné fyzické previerky pred štartom súťažného
ročníka 2018/2019 sa neuskutočnia. Zároveň upozorňuje na povinnosť doručiť potvrdenie o vykonaní
lekárskej prehliadky na predpísanom tlačive do seminára R a D pred štartom nového SR 2018/2019,
ktorého termín bude oznámený v nasledujúcich ÚS a na e-mail adresy.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FO – FK, aby svoje podnety posielala výlučne v ISSF, nie
telefonicky !
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“
v sezóne 2017/2018: k 12.6.2018 zo stretnutí hraných v dňoch 7.-10.6.2018 ich ŠTK všetky
schválila.
Nenastúpenie na stretnutie - kontumácia:
- IV.LZ ž U15 13. k z 8.6.2018 Tušice TNV - Veľ. Slemence: 3:0 kont. H sa nedostavili (vzaté na
vedomie podanie od R: M. Ivana) návrh PP pre DK 200 € pre Veľ. Slemence (posledné 3 kolá), do
pozornosti DK.
- V.LZ d U19 17. k z 9.6.2018 Malčice - Pus. Čemerné: 3:0 kont. H sa nedostavili (vzaté na
vedomie podanie od R: D. Čekovského) návrh PP pre DK 300 € pre Pus. Čemerné (posledné 3
kolá), do pozornosti DK.
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu:
- V.LV d U19 17. k z 9.6.2018 Kusín - Rem. Hámre (1): bez tlačiarne, návrh PP 4€ pre Kusín, do
pozornosti DK.
- VII.LV m 17. k z 10.6.2018 Kusín - Rem. Hámre (1): bez tlačiarne, návrh PP 4€ pre Kusín, do
pozornosti DK.
Štart hráča bez RP na OP:
- VIII.L m 25.k z 10.6.2018 Jastrabie pri MI - Horňa: D č.6 Pavol Slosarčík 1404669, OP:
HN724551 overený v ISSF, doručiť RP na ObFZ MI (aj oskenovaný) do 48 h.
Neuvádzanie údajov pre potreby ŠTK:
- III.L ž U15 15 k. z 8.6.2018 Strážske - Sobrance R: M. Ruščanský – neuvádza v zápise nič, do

pozornosti KR
Žiadosť o zmenu a miesta termínu stretnutia:
• Rakovec n/O - VII.LZ m 22. k z 17.6.2018 Malčice - Rakovec n/O: nový termín o 14:30 h.
Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dňa 17.6.2018 o 14:30 h
na ihrisku v Malčiciach. Poplatok do ZF 10 € pre Rakovec n/O.
• Veľ. Revištia - IV.L d U19 26. k z 16.6.2018 Veľ. Revištia - Petrovce n/L: 16.6.2018 na
ihrisku v Petrovciach n/L, súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariaďuje odohrať
stretnutie dňa 16.6.2018 o 14:00 h na ihrisku v Petrovciach n/L. Polatok do ZF 5 € pre Veľ.
Revištia.
• Moravany - IV.L d U19 26. k z 16.6.2018 Pavlovce n/U – Moravany: nový termín
16.06.2018 o 15:30 h. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie
16.06.2018 o 15:30 h na ihrisku v Pavlovciach n/U.
• Strážske B - VII.LZ m 22. k z 17.6.2018 Veľ. Slemence - Strážske B: nový termín o 14:00
h. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dňa 17.6.2018 o 14:00
h na ihrisku vo Veľ. Slemenciach. Poplatok do ZF 10 € pre Strážske B.
Zrušenie stretnutí: - III.L mž U13 18. k z 14.6.2018 Sobrance - Trhovište; - III.L ž U15 20.
k z 15.6.2018 Sobrance - Trhovište; IV.L d U19 26. k z 16.6.2018 Lastomír - Trhovište. Stretnutia
zrušené z dôvodu výskytu prenosného infekčného ochorenia v obci Trhovište. Na ŠTK doručené
potvrdenie od RÚVZ č. 2018/003234 zo dňa 12.6.2018. ŠTK kontumuje všetky stretnutia 3:0 kont.
v prospech D, bez disciplinárnych opatrení.
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 8.-10.6.2018:
Nedostavenie sa na zasadnutie DK bez ospravedlnenia: DK udeľuje PP za nedostavenie
sa na zasadnutie DK po predvolaní bez ospravedlnenia, podľa RS ObFZ MI 2017/2018 bod F, časť
7/a2-02: VD - Miroslav Ľoch (1070322, 4 €), H - Filip Apiar (1375530, 4 €), obaja OŠK Zalužice,
R - J. Ferenc do pozornosti KR. Poplatok za prerokovanie: Zalužice - 5 €, Pavlovce n/U - 5 €.
Pozastavenie športovej činnosti: DK podľa čl. 76/1 DP pozastavuje športovú činnosť – H,
Karol Zajac (1398620) Pavlovce n/U, až do prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu do
21.6.2018
DS po 2 ŽK: Rozhodnutie DK
Michal Demeter (1371170) - 10 € - Sobrance (B) , VIII.L m ObFZ MI - podľa čl. 37/3 ukladá DS pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie NEPO od 11.6.2018
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Kusín (4 € - ŠTK: NpTkS - d - 09.06.2018);
Kusín (4 € - ŠTK: NpTkS - m - 10.06.2018); - za nenastúpenie na stretnutie: Veľ. Slemence (200 € ŠTK: NnS - ž - 08.06.2018); Pus. Čemerné (300 € - ŠTK: NnS - d - 09.06.2018). Všetky tieto mal
tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 14.06.2018 a zahrnúť do mesačných ZF za
06/2018.
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:

Zmena pracovnej doby sekretariátu ObFZ: Od 1.6.2018 bude sekretariát ObFZ pracovať
v nasledovnom režime: Pondelok: 07.30 h - 15.30 h; Utorok: 07.30 h - 15.30 h; Streda: 09.30 h 17.30 h; Štvrtok: 07.30 h - 15.30 h; Piatok: 07.30 h - 15.30 h. Neprítomného sekretára ObFZ Ing. J.
Bendzáka (PN) bude naďalej zastupovať Ján Mano. V prípade riešenia vzniknutých problémov
kontaktujte: 0918 978877, alebo e-mail: obfzmi@stonline.sk.
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.
Informácie k sezóne 2018/2019: Tieto budú priebežne zverejňované na stránke ObFZ v jej
aktuálnom menu vľavo v časti: Príprava sezóny 2018/2019. V stredu 13.6.2018 boli pridané tieto
materiály: Informácia k pripravovanej reorganizácii VII. ligy mužov súťaží Majstrovstiev ObFZ
Michalovce od súťažného ročníka 2019/2020, Návrhy k príprave súťaží Majstrovstiev ObFZ
Michalovce od súťažného ročníka 2018/2019.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 7. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018 2021: Toto sa uskutočnilo v pondelok 11.6.2018. Zápis z neho do elektronickej podoby spracoval
zastupujúci sekretár ObFZ a zaslal ho v prílohe e-mailu všetkým členom VV a predsedom komisií
ObFZ (OK, DK, KR, ŠTK), 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.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2017/2018“ v dňoch 13.-17.6.2018:
III.L mž U13 - 18. kolo - sobota 16.6.2018 o 10:00 h: Sobrance - Trhovište (Str 13.6.2018
o 15.00 h: Ubľanská ako R zruš., stretn. bolo zrušené)
III.L ž U15 - 20. kolo - piatok 15.6.2018 o 16:00 h: Sobrance - Trhovište (Štv 14.6.2018:
Ubľanská ako R zruš., stretn. bolo zrušené)
IV.L d U19 - 26. kolo - sobota 16.6.2018 o 17:30 h: Krásnovce - Palín (Tudja ako R za D.
Čeklovského), Lastomír - Trhovište (Tudja ako R zruš., stretn. bolo zrušené), Veľ. Revištia - Petrovce
n/L (o 14.00 h. v Petrovciach n/L: Pavlenko ako R za Š. Miľa)
VII.LZ m - 22. kolo - nedeľa 17.6.2018 o 17:30 h: Malčice - Rakovec n/O (o14.30 h.: Tomči
ako AR1 dopln., Lisák ml. ako D dopln.), Veľ. Slemence - Strážske B (o 14.00 h.: Joz. Pivarník ako R
za Ihnacika)
VIII.L m - 26. kolo - nedeľa 17.6.2018 o 17:30 h: Pavlovce n/U B - Jastrabie pri MI
(Kaffan ako R za Ferenca)
OBSADENIE R:
- na finálové stretnutie 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2017/2018:
6.k. - finále - nedeľa 24.6.2018 o 17:00 h: Kurtak, Mazár - Joz. Pivarník - Matej; Stretavský

Oblastný futbalový zväz Michalovce

