OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ MICHALOVCE HVIEZDOSLAVOVA 7,
071 01 MICHALOVCE
Oznámenia k príprave súťaží FZ 2018/2019
I. Príprava súťaží VsFZ 2018/2019:
Úradná správa VsFZ k súťažnému ročníku 2018/2019 (z 25.5.2018): Je zverejnená na webovej
stránke VsFZ, v časti „Úradné správy“. Obsahuje organizačné pokyny k nastávajúcej sezóne súťaží
VsFZ 2018/2019 a termínovú listinu jednotlivých súťaží VsFZ.
II. Príprava súťaží ObFZ Michalovce 2018/2019:
1. Informácie o príprave súťaží ObFZ Michalovce 2018/2019: Od 1.6.2018 budú priebežne
zverejňované len na webovej stránke ObFZ, a to v jej menu vľavo, v novozriadenej časti pod
názvom „Príprava sezóny 2018/2019“. ObFZ odporúča všetkým FO a FK územne patriacim pod
Oblastný futbalový zväz Michalovce, aby tieto priebežne sledovali, z tejto webovej stránky si ich
pre vlastnú potrebu skopírovali a podľa nich sa aj riadili.
2. Pokyny ObFZ pre kolektívy FO a FK súťaží ObFZ postupujúce do súťaží VsFZ 2018/2019:
a) Upozornenia pre kolektívy FO a FK súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018, ktoré majú
záujem o postup do súťaží VsFZ 2018/2019: V ISSF sú už pre sezónu 2018/2019 vytvorené
jednotlivé názvy a stupne súťaží VsFZ. Predvolené názvy sú uvedené v jednotlivých vekových
úrovniach súťaží a jednotlivých súťažiach. Prihlášky do súťaží je klub povinný za každé družstvo
zvlášť podať od 1.6.2018 do 20.6.2018. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou
elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR
2018/2019 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje
prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť.
Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v
prihláške do súťaže povinná položka. V prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF ŠTK VsFZ žiada
o vykonanie aktualizácie údajov – kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov, mailových
adries a adries klubov tak, aby tieto mohli byť aktualizované do Rozpisu súťaží pre nový SR. V
zmysle uznesenia Rady VsFZ z roku 1999 je u štartu družstva dospelých v súťažiach VsFZ
povinnosť mať v riadnych dlhodobých súťažiach zaradené 2 mládežnícke družstvá. Bez splnenia
tejto podmienky nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží VsFZ. Priraďovanie žrebovacích
čísel bude zadávané podľa umiestnenia kolektívov v súťažiach po tejto sezóne. Nováčikom súťaží
budú prideľované len zostávajúce voľné čísla po družstvách, ktoré príslušnú súťaž opustia. Zmena
žrebovacieho čísla bude možná na základe vzájomnej dohody klubov doručenej podaním v ISSF na
ŠTK VsFZ.
b) Rozhodnutie ObFZ Michalovce k odovzdaniu pokynov na prihlásenie sa postupujúcich
kolektívov FO a FK zo súťaží ObFZ Michalovce do súťaží VsFZ 2018/2019: ObFZ Michalovce
týmto oznámením považuje pokyny na prihlásenie sa postupujúcich kolektívov FO a FK zo súťaží
ObFZ Michalovce do súťaží VsFZ 2018/2019 za odovzdané.
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