Výsledky stretnutí vo futbale
nahlásené na ObFZ od 1.7.2016 od 8:00 h do 17.7.2016 do 19:00 h
Mnohé družstvá FO a FK už začali a iné možno ešte len začínajú so svojou prípravou na novú sezónu 2016/2017,
v rámci ktorej hrajú aj prípravné stretnutia alebo organizujú futbalové turnaje. ObFZ Michalovce sa snaží propagovať
futbal aj tak, že oznamy o ich organizovaní a výsledky stretnutí z tejto prípravy a turnajov, ktoré sú nahlásené na ObFZ,
zverejňuje na svojej webovej stránke i v tlači.
V termíne od 1.7.2016 od 8:00 h do 17.7.2016 do 19:00 h boli na ObFZ nahlásené len výsledky z týchto
prípravných futbalových stretnutí a futbalových turnajov:
a) prípravné stretnutia:
- z 10.7.2016:
Pusté Čemerné - Petrovce n/L B 2:3 (2:0), góly dom.: Dančišin Marián, Müller Peter; rozh. Kron Dávid; 40
div.
b) turnaje:
11. ročník futbalového turnaja dorastencov „Pohár MAS Duša“
Futbalový oddiel TJ Družstevník Petrovce n/L a obec Petrovce n/L v nedeľu 10.7.2016 na futbalovom štadióne
v Petrovciach n/L zorganizovali 11. ročník futb. turnaja dorastencov pod názvom „Pohár MAS Duša“, ktorého sa
zúčastnili 4 družstvá. Hralo sa vylučovacím systémom. Celkovo sa na turnaji odohrali 4 stretnutia s týmito výsledkami:
Nacina Ves - Krásnovce 4:0 (3:0), góly: Tomáš Pavlov 2, Radoslav Lazár 2;
Lesné - Petrovce n/L 4:2 (3:0), góly: Matej Krajňák 2, Dominik Drapáč 2 - Dávid Doda, Šimon Soroka;
o 3. miesto: Krásnovce - Petrovce n/L 3:1 (1:1), góly: René Fogoš 2, Adrián Fogoš - Dávid Doda;
o 1. miesto: Nacina Ves - Lesné 6:0 (4:0), góly: Radoslav Lazár 5, Jusko.
Konečné poradie: 1. Nacina Ves, 2. Lesné, 3. Krásnovce, 4. Petrovce n/L.
Jednotlivé stretnutia rozhodovali Arpád Kopas a Branislav Štugner.
Vyhodnotení najlepší jednotlivci turnaja: hráč – Radoslav Lazár (Nacina Ves), brankár – Samuel Drapáč (Lesné).
Všetky štartujúce kolektívy dostali na vyhodnotení poháre, vyhodnotení najlepší jednotlivci diplomy. Ceny
odovzdávali: Štefan Rovňák (starosta obce (Petrovce n/L), Ján Frena (predseda MAS Duša).
Aj spravodajcovia všetkých ďalších družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce môžu výsledky
všetkých prípravných stretnutí svojich družstiev a výsledky turnajov, aj s požadovanými údajmi o nich, ako aj všetky
vopred známe informácie o ich organizovaní, priebežne hlásiť e-mailom na adresu: obfzmi@stonline.sk, z ktorej je
možnosť ich zverejniť v tlači i na webovej stránke ObFZ. Možno ich nahlásiť aj prípade, ak nie všetky údaje z nich sú
známe. Hlásiť ich môžu spravodajcovia jednotlivých FO a FK aj v prípade, ak ich družstvá hrajú stretnutia u súpera, alebo
ak turnaj organizuje iný FK, a tento ich nenahlásil. Platí to aj v prípade, ak sa stretnutie hrá u súpera z iného ObFZ.
Výsledky všetkých prípravných stretnutí svojich družstiev na túto adresu môžu hlásiť aj spravodajcovia družstiev FO a FK
územne patriacich pod ObFZ Michalovce, ktoré pôsobia vo vyšších súťažiach.
Oblastný futbalový zväz Michalovce
Hviezdoslavova 7
071 01 Michalovce

