Najbližší ďalší tréningový zraz Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14,
v rámci programu SFZ na podporu talentovaných hráčov
Rozhodnutie realizačného teamu Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program
podpory talentovaných hráčov SFZ“ v II. polroku 2017: V II. polroku 2017 sa majú uskutočniť 4 tréningové zrazy
týchto výberov. Realizačný team tohto projektu v ObFZ Michalovce rozhodol, že prvé 2 sa uskutočnia v mesiaci september
2017. V súvislosti s posunom jednotlivých vekových kategórií o jeden rok oproti prechádzajúcej sezóne, prerokoval aj
nominácie hráčov na najbližší z nich.
Vekové kategórie Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“ v II. polroku 2017: Sú takéto: kategória U14 (hráči narodení po 1.1.2004); kategória U13
(hráči narodení po 1.1.2005); kategória U12 (hráči narodení po 1.1.2006). Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ
Michalovce (mimo MFK Zemplín Michalovce), aj tie, ktoré nemajú družstvá žiakov, môžu svojich talentovaných hráčov
požadovaných vekových kategórií do tohto projektu nahlásiť do 4.9.2017 do 15:00 h e-mailom na adresu:
„obfzmi@stonline.sk“. Pri každom nahlásenom hráčovi je potrebné uviesť: priezvisko a meno, dátum narodenia, hráčsky
post, číslo mobilného telefónu a e-mailovú adresu (v prípade, že hráč nemá vlastný mobilný telefón alebo vlastnú emailovú adresu, je potrebné uviesť číslo mobilného telefónu alebo e-mailovú adresu jedného z jeho rodičov). Nahlásení
budú pozvaní na najbližší tréningový zraz týchto kategórií.
Najbližší tréningový zraz Výberov ObFZ Michalovce U12, U13, U14, v rámci programu SFZ na podporu
talentovaných hráčov sa uskutoční v pondelok 12.9.2017 od 16:30 h na štadióne futb. oddielu ŠK Nacina Ves (zraz
účastníkov je v mieste konania v uvedený deň o 16:15 h).
Organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ Michalovce oznam o tomto tréningovom zraze zašle e-mailom
z ObFZ Michalovce:
- na VsFZ k zverejneniu na webovú stránku VsFZ i na Facebook;
- na webovú stránku ObFZ Michalovce (www.obfzmi.sk);
- klubovým ISSF manažérom tých klubov, z ktorých boli hráči nominovaní na tento zraz;
- tým nominovaným hráčom, u ktorých boli zistené ich e-mailové adresy (alebo e-mailové adresy ich rodinných
príslušníkov).
Každý z hráčov, uvedených v nomináciách jednotlivých výberov, je povinný dostaviť sa na tento tréningový zraz
týchto výberov. Preto je potrebné, aby sa o tomto tréningovom zraze nominovaní hráči informovali aj navzájom. V prípade,
že sa niektorý z nominovaných hráčov nemôže na tento tréningový zraz dostaviť, je povinný to obratom, aj s uvedením
dôvodu, oznámiť na túto e-mailovú adresu: „obfzmi@stonline.sk“.
Organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ Michalovce prostredníctvom klubových ISSF manažérov žiada
každý klub, aby svojich nominovaných hráčov zabezpečil na tento tréningový zraz týchto výberov (najlepšie je, ak
nomináciu každému svojmu hráčovi klub vytlačí a odovzdá).
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