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Schválené zmeny k sezóne 2017/2018 súťaží ObFZ Michalovce
Výkonný výbor ObFZ Michalovce na svojom zasadnutí dňa 13.3.2017 schválil tieto zmeny k sezóne
2017/2018 súťaží ObFZ Michalovce (boli odprezentované aj na pracovnom stretnutí klubových ISSF manažérov dňa
14.3.2017 a zverejnené aj v ÚS ObFZ č. 37 z 15.3.2017 v Správach VV ObFZ, v uzneseniach z tohto zasadnutia VV):
● VV schválil povinnosť mať potvrdenie od telovýchovného lekára k štartu vo vyššej vekovej kategórii pre 14ročných hráčov v prípade ich štartu za družstvá dorastencov.
● VV schválil poriadkovú pokutu 75 € za nezabezpečenie videozáznamu zo stretnutí VII. líg mužov.
● VV uložil FO a FK do 30.6.2017 vybaviť RP SFZ funkcionárom klubov: štatutár-predseda-tajomník-ekonóm,
klubový ISSF manažér, tréner, VD.
● VV schválil kritériá pre podávanie návrhov na ocenenie jednotlivcov v rámci ObFZ Michalovce podľa
predloženého návrhu.
● VV schválil pre sezónu 2017/2018 povinnosť pre FO a FK, ktorých družstvo mužov bude štartovať v VI.
lige mužov alebo v VII. lige mužov, mať v dlhodobých súťažiach FZ s 11 hráčmi zaradené minimálne jedno
mládežnícke družstvo (dorastencov alebo žiakov). Neplatí to pre B-družstvá mužov. Všetky ostatné výnimky k tomu zo
sezóny 2016/2017 zrušil.
● VV schválil pre sezónu 2017/2018 zmenu v organizovaní súťaže III.L mž U13 z celej HP pre 1+10 hráčov
na polovici HP pre 1+7 hráčov s bránkami 2x5 m.
● VV schválil pre sezónu 2017/2018 zriadenie súťaží prípraviek U11 a mladších pre 1+7 hráčov na polovici
futb. ihriska s bránkami 2x5 m alebo pre 1+4 hráčov na MFI s bránkami 2x3 m, s uprednostňovaním súťaží na prírodnej
tráve. V sezóne 2017/2018 sa družstvo prípravky nebude započítavať do požadovaného počtu mládežníckych družstiev.
● VV schválil pre sezónu 2017/2018 úhradu náležitostí R z majstrovských stretnutí súťaží ObFZ Michalovce
prípraviek U11 a mladších z prostriedkov ObFZ.
● VV schválil od sezóny 2017/2018 (od 01.07.2017) dotácie za organizovanie mládežníckych futb. turnajov
pre organizátora turnaja takto: pri ich organizovaní za účasti 3 družstiev - dotácia po 20 € za družstvo; pri ich
organizovaní za účasti 4 družstiev - dotácia po 30 € za družstvo; pri ich organizovaní v hale - dotácia po 15 € za
družstvo.
● VV schválil od sezóny 2017/2018 štart mládežníckych súťaží ObFZ dorastencov a žiakov pri viac ako
dvojkolovom hracom systéme už v mesiaci august.
● VV schválil v sezóne 2017/2018 hrací systém v súťažiach ObFZ takto: súťaže s minimálnym počtom 8
družstiev - dvojkolovo; súťaže s menším počtom družstiev - viackolovo, a to tak, aby každé družstvo odohralo v sezóne
minimálne 20 stretnutí.
● VV schválil pre sezónu 2017/2018 poriadkovú pokutu 50 € a poplatok 10 € za riešenie prípadu neuhradenia
faktúry pre klub za transfer hráča, alebo uvedenia nedohodnutej čiastky za transfer v žiadosti o transfer.
● VV schválil návrh ŠTK od sezóny 2017/2018 organizovať „Turnaj ObFZ Michalovce družstiev mužov FO
a FK v halovom futbale“ pre prvých 6 prihlásených družstiev v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.
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