3
17.ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2018/2019
Do tejto súťaže sú zaradené všetky družstvá mužov FO a FK prihlásené do súťaží „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce“ v sezóne 2018/2019, a to podľa umiestnenia v tabuľkách svojich súťaží „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce“ v uplynulej sezóne 2017/2018 (v VII. ligách aj podľa koeficientu vypočítaného z počtu získaných bodov
na 1 stretnutie) a u nových družstiev podľa termínu doručenia záväzných prihlášok do súťaže VIII.L m „Majstrovstiev
ObFZ Michalovce“ 2018/2019.
Výsledky stretnutí 2. kola zo St 12.09.2018 o 16:30 h
- dvojice:

05-30
06-31
09-32
10-33
11-34
12-35
13-36
14-37
21-38
22-39
25-40
26-41
27-42
28-43
29-44
vo-45

15. Stretava
16. Beša
17. Ptrukša
18. Jastrabie pri MI
19. Oborín
20. Pavlovce n/U B
21. Topoľany B
22. Tušice TNV
23. Bracovce
24. Kusín
25. Porostov
26. Veľ. Slemence
27. Strážske B
28. Rakovec n/O
29. Zalužice B
xx. voľno

- Úbrež
0:4
- Ložín
2:2 (kopy zo značky PK 4:3)
- Záhor
10:2
- Pozdišovce
1:4
- Dúbravka
2:1
- Zempl. Široká 7:3
- Hatalov
1:1 (kopy zo značky PK 4:5)
- Krásnovce
3:3 (kopy zo značky PK 3:1)
- Žbince
3:1
- Vojany
4:1
- Poruba p/V
2:3
- Palín
4:3
- Trhovište
1:1 (kopy zo značky PK 4:3)
- Zalužice A
1:2
- Vyš. Remety
1:3
- Budkovce
---

- víťazi stretnutí 2. kola (sú vyznačené tučným písmom) postúpili do 3. kola, ktorého dvojice podľa čísiel
nasadenia pred štartom tejto súťaže určila ŠTK na zas. v St 19.09.2018, ktoré zverejní v ÚS, na stránke ObFZ i v ISSF
3. kolo - St 26.09.2018 o 16:00 h
- štartuje v ňom 16 družstiev mužov (15 víťazov stretnutí z 2. kola a družstvo mužov OŠK Budkovce, ktoré
ako finalista uplynulého ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ v sezóne 2017/2018, malo v 2.
kole voľno), a to v 8 stretnutiach jednokolovo
Poradie nasadenia družstiev do 3. kola tejto súťaže podľa koeficientov pred štartom súťaže a pridelených čísiel
- 15 víťazov stretnutí z 2. kola tejto súťaže a nasadené Budkovce je zoradených pod sebou podľa pridelených
čísiel pred štartom tejto súťaže, pričom tieto sa rozdelili na 2 časti, a to na prvú pozostávajúcu z prvých 8 družstiev
(čísla 06-26) a druhú pozostávajúcu z ďalších 8 družstiev (čísla 27-45)
06. FK Beša
09. TJ Ptrukša
11. TJ Družstevník Oborín
12. OŠK Pavlovce nad Uhom B
14. OŠK Tušice TNV
21. OŠK Svornosť Bracovce
22. TJ Kusín
26. FK Veľké Slemence
27. ŠK Strážske B
30. OFK Úbrež
33. OcŠK Pozdišovce
36. OFK Hatalov
40. ŠK Urbár Poruba pod Vih.
43. OŠK Zalužice A
44. TJ Vyšné Remety
45. OŠK Budkovce
Dvojice 3. kola:

- tieto boli stanovené tak, že najnižšie číslo z prvej časti sa stretne s najnižším číslom druhej časti a ďalšie
podobne ďalej
- výhodu domáceho prostredia v ňom má 8 víťazov stretnutí z 2. kola z prvej časti družstiev zoradených pod
sebou podľa pridelených čísiel pred štartom tejto súťaže
- ako hostia sú v ňom 7 víťazi stretnutí z 2. kola z druhej časti družstiev zoradených pod sebou podľa
pridelených čísiel pred štartom tejto súťaže a nasadené Budkovce
06-27
09-30
11-33
12-36
14-40
21-43
22-44
26-45

30. Beša
31. Ptrukša
32. Oborín
33. Pavlovce n/U B
34. Tušice TNV
35. Bracovce
36. Kusín
37. Veľ. Slemence

- Strážske B
- Úbrež
- Pozdišovce
- Hatalov
- Poruba p/V
- Zalužice A
- Vyš. Remety
- Budkovce

- za B-družstvo v tejto súťaži nemôže nastúpiť ani jeden hráč, ktorý za A-družstvo svojho klubu už v tejto
sezóne 2018/2019 štartoval v majstrovskom alebo pohárovom stretnutí.
- stretnutia tohto kola sa v prípade vzájomnej dohody súperov doručenej na ObFZ cez ISSF (bude bez
poplatku) môžu predohrať o deň skôr alebo odohrať aj v nasledujúci voľný deň po stanovenom termíne
- v prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie v tomto kole nepredlžuje, ale na rad príde po 5 kopov na bránu
zo značky PK, a ak sa nerozhodne ani po nich, tak striedavo po 1 kope až do rozhodnutia, všetko v zmysle PF
- víťazi stretnutí 3. kola postupujú do 4. kola, ktorého dvojice vyžrebuje ŠTK na zas. v St 03.10.2018, ktoré
zverejní v ÚS, na stránke ObFZ i v ISSF.
- 4. kolo sa hrá už dvojkolovo; prvé stretnutia - St 10.10.2018 o 16:00 h; odvetné stretnutia - St 24.10.2018 o
16:00 h; 4 víťazi z týchto dvojstretnutí postúpia do 5. kola.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

