Informácie o prípravných stretnutiach vo futbale (1)
Mnohé družstvá FO a FK už začali a iné možno ešte len začínajú so svojou prípravou na odvetnú časť
majstrovských súťaží sezóny 2017/2018, v rámci ktorej hrajú aj prípravné stretnutia.
ObFZ Michalovce sa snaží propagovať futbal aj tak, že oznamy o organizovaní prípravných stretnutí, ako aj ich
výsledky s údajmi z nich, ktoré sú nahlásené na ObFZ, zverejňuje na svojej webovej stránke a preposiela ich aj
k zverejneniu do tlače.
Výsledky
z 21.1.2018 o 13:00 h
Malý Horeš (V.L) - Krišovská Liesková 4:6 (2:2), góly hostí: Balog 3, D. Hami, V. Dadu, vlastný; hralo sa v
Cigánde (Maďarsko) na umelej tráve.
Spravodajcovia všetkých družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce môžu všetky vopred
známe informácie o organizovaní prípravných stretnutí svojich družstiev, ako aj výsledky s údajmi z nich, priebežne hlásiť
e-mailom na adresu: obfzmi@stonline.sk.
Postihy za nenahlásenie výsledkov z prípravných stretnutí, alebo za ich zlé alebo neskoré nahlásenie, sa
nevyvádzajú. Všetko je to len kvôli lepšej propagácii futbalu.
Pri hlásení je ich nutné uvádzať v tvare, v akom boli zverejňované pri majstrovských stretnutiach v tlači. Pri
každom stretnutí je nutné uviesť: dátum stretnutia, výsledok stretnutia a polčasu; mená a priezviská strelcov gólov oboch
súperov (z toho z PK); realizátorov nepremenených PK; udelené ŽK a ČK; meno a priezvisko R; počet divákov; svoje
meno a priezvisko.
Možno ich nahlásiť aj prípade, ak nie všetky údaje z nich sú známe. Nahlásiť ich dodatočne možno aj zo všetkých
už doposiaľ odohraných stretnutí. Hlásiť ich môžu spravodajcovia jednotlivých FO a FK aj v prípade, ak ich družstvá hrajú
stretnutia u súpera, a tento ich nenahlásil. Platí to aj v prípade, ak sa stretnutie hrá u súpera z iného ObFZ.
Všetky vopred známe informácie o organizovaní všetkých prípravných stretnutí svojich družstiev, ako aj
výsledky s požadovanými údajmi z nich, môžu na túto adresu hlásiť aj spravodajcovia družstiev FO a FK územne
patriacich pod ObFZ Michalovce, ktoré pôsobia vo vyšších súťažiach VsFZ a SFZ.
Oblastný futbalový zväz Michalovce
Ul. P. O. Hviezdoslava 7
071 01 Michalovce

