Výsledky stretnutí vo futbale
nahlásené na ObFZ od 31.7.2016 od 19:00 h do 7.8.2016 do 19:00 h
Mnohé družstvá FO a FK už začali a iné možno ešte len začínajú so svojou prípravou na novú sezónu 2016/2017,
v rámci ktorej hrajú aj prípravné stretnutia alebo organizujú futbalové turnaje. ObFZ Michalovce sa snaží propagovať
futbal aj tak, že oznamy o ich organizovaní a výsledky stretnutí z tejto prípravy a turnajov, ktoré sú nahlásené na ObFZ,
zverejňuje na svojej webovej stránke i v tlači.
V termíne od 21.7.2016 od 19:00 h do 7.8.2016 do 19:00 h boli na ObFZ nahlásené len výsledky z týchto
prípravných futbalových stretnutí a futbalových turnajov:
- prípravné stretnutia:
z 24.7.2016:
Stretava - Jastrabie pri Michalovciach 0:4 (0:2), góly: Jaroslav Iľaš, Milan Vlaháč, Matúš Tomči, Dalibor
Cígler; rozh. Marian Hospodi; 20 div.
z 31.7.2016:
OFK Dúbravka - TJ Družstevník Moravany 3:3 (2:2), góly za domácich: Pavol Katančík, Martin Mihaľov,
Václav Hakaľ; rozh. laik dom. Anton Luka; 45 div.
Jastrabie pri Michalovciach - Budkovce 2:3 (2:0), góly dom.: Patrik Fajner, Matúš Tomči; rozh. Marian
Hospodi; 30 div.
Aj spravodajcovia všetkých ďalších družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce môžu výsledky
všetkých prípravných stretnutí svojich družstiev a výsledky turnajov, aj s požadovanými údajmi o nich, ako aj všetky
vopred známe informácie o ich organizovaní, priebežne hlásiť e-mailom na adresu: obfzmi@stonline.sk, z ktorej je
možnosť ich zverejniť v tlači i na webovej stránke ObFZ. Možno ich nahlásiť aj prípade, ak nie všetky údaje z nich sú
známe. Hlásiť ich môžu spravodajcovia jednotlivých FO a FK aj v prípade, ak ich družstvá hrajú stretnutia u súpera, alebo
ak turnaj organizuje iný FK, a tento ich nenahlásil. Platí to aj v prípade, ak sa stretnutie hrá u súpera z iného ObFZ.
Výsledky všetkých prípravných stretnutí svojich družstiev na túto adresu môžu hlásiť aj spravodajcovia družstiev FO a FK
územne patriacich pod ObFZ Michalovce, ktoré pôsobia vo vyšších súťažiach.
Oblastný futbalový zväz Michalovce
Hviezdoslavova 7
071 01 Michalovce

