Oblastný futbalový zväz Michalovce, Športovo-technická komisia ObFZ, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce
V Michalovciach dňa 15.11.2016
Určené:
Futbalovým oddielom a futbalovým klubom územne patriacim pod ObFZ Michalovce,
ktoré prejavia záujem o štart svojho družstva mužov na nižšie uvedenom turnaji

11. ročník „Turnaja ObFZ Michalovce v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2016/2017
Informácia o turnaji: Športovo-technická komisia Oblastného futbalového zväzu Michalovce v posledných
sezónach už tradične v mesiaci január organizuje „Turnaj ObFZ družstiev mužov v halovom futbale“ pre družstvá mužov
FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce zo súťaží od III. ligy po V. ligu súťaží VsFZ a od VI. ligy po VIII. ligu
súťaží ObFZ Michalovce. V tejto sezóne 2016/2017 to bude už jeho 11. ročník. Prvotné podklady o turnaji sú zverejnené
na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 15.11.2016, v časti pod názvom: 11. roč. „Turnaja
ObFZ MI v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2016/2017.
Termín turnaja: ObFZ ho plánuje uskutočniť v sobotu 21.1.2017 v čase 7:30 - 17:30 h v športových halách v
Michalovciach. FO a FK týchto súťaží môžu svoje družstvá mužov do tohto turnaja predbežne nahlásiť telefonicky
v termíne od 15.11.2016 do 30.11.2016 na mobil sekretárovi ObFZ. Tento termín pre nahlásenie predbežného záujmu o
štart v turnaji bol stanovený kvôli včasnému zabezpečeniu športových hál.
Predbežný rozpis tohto turnaja: Tento je aj so všetkými ustanoveniami a podmienkami zverejnený na webovej
stránke ObFZ v uvedenej časti aj samostatne, pričom je aj v „Rozpise súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017“, v časti B Ustanovenia ŠTK, v bode 2b/b1/b12.
Záväzná prihláška do turnaja: Táto je zverejnená samostatne len v uvedenej časti na webovej stránke ObFZ.
Futbalové oddiely a futbalové kluby územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré definitívne prejavia záujem o štart
svojho družstva mužov na tomto turnaji, ju môžu doručiť na ObFZ v termíne od 15.11.2016 do 11.1.2017 do 15:00 h.
Porada zástupcov družstiev mužov FO a FK nahlásených do turnaja: Uskutoční sa v stredu 11.1.2017
o 15:30 h na ObFZ v Michalovciach. Na poradu sa má za každé družstvo mužov FO a FK, ktoré prejaví záujem o štart
v tomto turnaji, dostaviť zodpovedný funkcionár klubu, a to kvôli dohodnutiu všetkých záležitostí ohľadom turnaja.
Prerokujú sa na nej podmienky štartu družstiev v turnaji, súťažný vklad, hrací systém, ako aj ďalšie ustanovenia rozpisu
turnaja. Podľa toho prítomní zástupcovia družstiev rozhodnú o štarte svojich družstiev v ňom. Každé družstvo, ktoré sa
na základe dohodnutých podmienok do turnaja definitívne prihlási, musí mať na záver porady odovzdanú vyplnenú
„Záväznú prihlášku“ do turnaja.
Vyžrebovanie turnaja: Uskutoční sa v stredu 11.1.2017 o 15:30 h na ObFZ v Michalovciach na záver porady
zástupcov družstiev FO a FK prihlásených do tohto turnaja.
Dohodnuté náležitosti ohľadom turnaja: Tieto budú po porade zástupcov družstiev nahlásených do turnaja
a po jeho vyžrebovaní zverejnené na webovej stránke ObFZ.
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