Oblastný futbalový zväz Michalovce, Ul. P. O. Hviezdoslava 7, 071 01 Michalovce
Zhodnotenie činnosti Konferencie ObFZ Michalovce v 2. polroku 2016
Konferencia ObFZ je najvyšším orgánom ObFZ. Jej členmi je po jeden delegát (ako zástupca) každého v
príslušnej sezóne aktívneho futbalového oddielu alebo futbalového klubu územne patriaceho pod ObFZ Michalovce z
okresov Michalovce a Sobrance.
Ostatná riadna konferencia ObFZ sa uskutočnila v piatok 8.7.2016 od 15:30 h v malej zasadačke Mestského
kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25.
Konferencie sa zúčastnili delegáti (zástupcovia) 39 FO-FK z celkového počtu 60 pozvaných, čo predstavovalo
65,00 %, okrem nich aj 16 hostí z 23 pozvaných (ospravedlnení - 5; - neprítomní: 2).
Na konferenciu sa nedostavili zástupcovia týchto 21 FO-FK: Beša, Budkovce, Čičarovce, Horňa, Choňkovce,
MFK Zemplín Michalovce, Nacina Ves, Nižná Rybnica, Palín, Porostov, Pozdišovce, Remetské Hámre, Sejkov,
Senné, Sobrance, Tibava, Tušice TNV, Veľké Kapušany, Veľké Revištia, Vinné, Záhor; - z nich sa ospravedlnili
zástupcovia týchto FO-FK: Budkovce (Lukáš Ložanský), Veľké Kapušany (Jaroslav Konovalenko);.
Konferencia prijala celkom 12 uznesení, z ktorých boli:
- vzaté na vedomie
- 3 (79,82,83);
- schvaľovacích
- 8 (73,74,75,76,77,78,80,81);
- splnené
- 1 (84) - konferencia uložila vyhodnotiť ju na najbližšom zasadnutí VV
ObFZ aj s riešením diskusných príspevkov, čo bolo splnené. VV vyslovil nespokojnosť s neúčasťou zástupcov FO-FK
na konferencii a navrhol to do budúcnosti riešiť.
Návrhy z ostatnej konferencie na riešenie:
- povinnosti družstiev mužov mať mládežnícke družstvá
- možnosti štartu hráčov vo veku nad 13 rokov za družstvá dorastencov
- zmeny počtu kontumácií smerujúcich k vylúčeniu družstiev zo súťaží
boli zaslané e-mailom predsedovi VsFZ, ktorý je zároveň podpredsedom SFZ.
Po konferencii sekretár ObFZ spracoval zápis z konferencie, ktorý svojimi podpismi overili na konferencii
schválení overovatelia zápisu. Informácie o konferencii boli zverejnené v ÚS ObFZ. Základné materiály z nej (správa o
činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016; informácie o príprave súťaží ObFZ 2016/2017;
uznesenia; fotozábery, zápis z konferencie) boli zverejnené na webovej stránke ObFZ.
V Michalovciach dňa 30.12.2016
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