Úradná správa ObFZ 2017/2018 č. 52 z 27.06.2018
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 21.6.2018 do 27.6.2018 dostala a vzala na vedomie tieto: od R: - ospr. z neúčasti na letmom seminári R a D dňa 27.7.2018.: P. Dziad - rod. dôv., J. Matej - rod.
dôv.
Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2018/2019: Uskutoční sa v piatok
27.7.2018 od 16:00 h na Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, v Michalovciach. Jeho hlavnou
náplňou bude vyhodnotenie činnosti v jarnej časti sezóny 2017/2018 súťaží ObFZ, vydanie pokynov
k sezóne 2018/2019 súťaží ObFZ. Každý R je povinný na tento seminár doručiť nové potvrdenie
o lek. prehliadke na súť. ročník 2018/2019 od svojho odborného lekára (tlačivo potvrdenia o
lekárskej prehliadke R pre sezónu 2018/2019 je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu vľavo, v časti "Príprava sezóny 2018/2019").
Potvrdenie o lekárskej prehliadke R pre sezónu 2018/2019: Na ObFZ ho už doručili aj títo
R: - dňa 25.06.2018: P. Dziad.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Upozornenie pre FO-FK, ktoré nepodali prihlášku do súťaží ObFZ MI pre sezónu 2018/2019:
Definitívne ukončenie podania prihlášok do súťažného ročníka 2018/2019 je 5.7.2018 do 24:00
hod.
Schválenie výsledku finálového stretnutia 8. kola 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ vo
futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018 z 24.6.2018: ŠTK ho dňa 27.6.2018 schválila.
Finále 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2017/2018 : ŠTK ho v spolupráci s MFK Veľké Kapušany organizovala 24.6.2018 na futbalovom
ihrisku vo Veľkých Kapušanoch. Podrobné informácie s vyhodnotením stretnutia
a fotodokumentáciou sú zverejnené na stránke ObFZ v jej menu uprostred pri dátume 26.6.2018.
Poďakovanie za organizačné zabezpečenie finále 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ
Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018: ŠTK zato aj touto cestou vyslovuje
poďakovanie futb. odd. MFK Veľké Kapušany.
Peňažné dary za 16. ročník súťaže „Pohár ObFZ vo futbale mužov“ pre sezónu
2017/2018: ŠTK v zmysle RS požiadala EkÚ ObFZ tieto poukázať prevodom z účtu ObFZ na účty
príslušných FO a FK podľa týchto údajov: Krišovská Liesková (za 1. miesto - 300 €: IBAN: SK09
0900 0000 0001 0583 3922; SWIFT: GIBASKBX; VS: 2017201801; KS: 0558; ŠS: 20180624),
Budkovce (za 2. miesto - 250 €: IBAN: SK10 1111 0000 0066 1829 8002; SWIFT: UNCRSKBX;
VS: 2017201802; KS: 0558; ŠS: 20180624), Tušice TNV (za 3. miesto - 100 €: IBAN: SK50 0200
0000 0027 6820 4253; SWIFT: SUBASKBX; VS: 2017201831; KS: 0558; ŠS: 20180419),
Topoľany B (za 3. miesto - 100 €: IBAN: SK27 0900 0000 0050 2995 8573; SWIFT: GIBASKBX;
VS: 2017201832; KS: 0558; ŠS: 20180419).
Doručenie putovného „Superpohára ObFZ Michalovce“ : Dňa 21.6.2017 ho na ObFZ doručil
OŠK Pavlovce n/U, ktorý ho mal vo svojom vlastníctve po dobu 1 roka za predchádzajúcu sezónu
2017/2018.
12. ročník stretnutia o „Superpohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2017/2018: ŠTK oznamuje, že v tomto súťažnom ročníku sa toto stretnutie neuskutoční, nakoľko
víťaz súťaže VI. ligy mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ a víťaz súťaže
„Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v sezóne 2017/2018 je ten istý. Po finálovom stretnutí
16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018 dňa 24.6.2018
si Superpohár prevzalo mužstvo OŠK Krišovská Liesková.
Dohoda o vytvorení spoločného družstva mládeže pre sezónu 2018/2019: Na ObFZ ju v
zmysle SPF, čl. 28/4,5,6, doručili už aj tieto FO a FK o vytvorení týchto spoločných družstiev
mládeže: - dňa 22.6.2018: a) Spoločné družstvo dorastencov U19 pod názvom „TJ Sokol
Močarany“ (vytvorilo sa z družstiev dorastencov TJ Sokol Močarany a OŠK Zalužice) - hrať bude v
V. lige Západ dorastencov U19 ObFZ Michalovce. b) Spoločné družstvo mladších žiakov U13 pod

názvom „TJ Sokol Močarany“ (vytvorilo sa z družstiev dorastencov TJ Sokol Močarany a OŠK
Zalužice) - hrať bude v III. lige mladších žiakov U13 ObFZ Michalovce. Tieto ich dohody, ktorých
nadobudli platnosť dňa 22.6.2018 právoplatným rozhodnutím ŠTK ObFZ Michalovce o jej schválení,
budú z ObFZ zaslané e-mailom k zaevidovaniu v ISSF na ORS SFZ.
Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii (nezverejnené v predchádzajúcich
ÚS): ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom tlačive povolila týmto hráčom
v kategórii mužov: dňa 04.05.2018: Pus. Čemerné (Lešňanský Alex - 25.10.2001). Kópie
uvedených potvrdených tlačív si FK Pus. Čemerné mohol vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ.
Uzavretie súťažného ročníka 2017/2018: ŠTK ho uzavrela po svojom zasadnutí dňa
20.6.2018 aj s konečnou úpravou tabuliek majstrovských súťaží ObFZ Michalovce v jednotlivých
skupinách, ktoré sú zverejnené na futbalnete.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania
akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF pre neuhradenie zbernej faktúry:
Z uvedeného dôvodu ich majú tieto FO a FK: - za ZF z 05/2018: od 12.06.2018: Malčice. DK ich
uvedeným FO a FK zruší až po úhrade uvedenej ZF a jej importovaní na účet SFZ.
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 MATRIKY ObFZ:
Upozornenia k prestupom v tomto letnom registračnom období od 01.07.2018 do
30.9.2018: Klasický prestup hráča je v ňom možné podávať len do 31.07.2018 do 24:00 h. Do
uvedeného termínu ho možno schváliť len v tom prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný
klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu a schválený príslušným hráčom. Prestup
s obmedzením je možné podávať do 30.9.2018 do 24:00 h. Do uvedeného termínu ho možno
schváliť len v tom prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom
žiadajúceho klubu, schválený príslušným hráčom a schválený aj klubovým ISSF manažérom
materského klubu. Platí to aj pre schválenie ukončenia prestupu s obmedzením, ktorý do uvedeného
termínu musí v ISSF zaevidovať klubový ISSF manažér materského klubu, schváliť ho musí
príslušný hráč i klubový ISSF manažér klubu, v ktorom hráč bol na prestup s obmedzením.
Najbližšie ďalšie zimné registračné obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019: Klasický
prestup v ňom bude možné podať len v termíne od 01.01.2019 do 31.01.2019 a prestup s obmedzením
od 01.01.2019 do 31.03.2019.
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.
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 27.6.2018 boli pridané tieto
materiály: Vytvorenie spoločného družstva mládeže a Striedavý štart hráča mládežníckeho družstva
podľa SP; V piatok 29.6.2018 boli pridané tieto materiály: Prehľad podaných elektronických
prihlášok kolektívov FO a FK do súťaží ObFZ Michalovce 2018/2019 so stavom k 29.6.2018 do
15.00 h.

SPRÁVY VV ObFZ:
VV ObFZ oznamuje, že najbližšie zasadnutie sa oproti pôvodnému plánu zasadnutí uskutoční
pred zasadnutím riadnej konferencie ObFZ Michalovce už v piatok 6.7.2018 o 15:00 h v reštaurácii
„VÝŠKOVÁ“ v Michalovciach. Pozvánka a presný program zasadnutia bude zaslaný elektronickou
poštou.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Najbližšie 2. zasadnutie riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v piatok
6.7.2018 o 16:30 h v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí).
Dostaviť sa naň majú všetci 14. členovia riadnej konferencie ObFZ, ktorí boli za jej členov zvolení na
volebnej konferencii ObFZ dňa 1.12.2017.
Pozvánka na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 6.7.2018: Táto bude aj
s programom zasadnutia z ObFZ zaslaná dňa 2.7.2018 v prílohe e-mailu všetkým členom riadnej
konferencie ObFZ i ďalším pozvaným.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

