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Upozornenia k príprave súťaží FZ 2017/2018
1. Upozornenie pre družstvá mužov FO a FK k postupom do vyšších súťaží FZ pre sezónu 2017/2018:
ObFZ upozorňuje FO a FK, ktorých družstvá mužov postúpia do vyšších súťaží FZ (platí to aj pre družstvá mužov, ktoré
budú do vyšších súťaží prípadne doplnené z 2. a 3. miesta konečnej tabuľky), že okrem iných stanovených podmienok pre
účasť vo vyššej súťaži, sú povinné splniť aj tieto podmienky (neplatí to pre B-družstvá mužov) ohľadom mládežníckych
družstiev:
1. Každé družstvo mužov FO - FK vyšších súťaží ÚLK, SFZ, VsFZ, je povinné mať v dlhodobých
majstrovských súťažiach FZ zaradené v zmysle SPF mládežnícke družstvá takto:
- v súťažiach ÚLK (I. liga) najmenej 6 svojich mládežníckych družstiev;
- v súťažiach SFZ (II. liga) najmenej 5 svojich mládežníckych družstiev;
- v súťažiach VsFZ (III. liga, IV. liga, V. liga) najmenej 2 svoje mládežnícke družstvá. ObFZ odporúča všetkým
kolektívom mužov FO a FK týchto súťaží mať do súťaží FZ zaradené aspoň 1 družstvo dorastencov a 1 družstvo
žiakov, zaradené aspoň do súťaží ObFZ.
2. Každé družstvo mužov FO - FK súťaží Majstrovstiev ObFZ Michalovce (neplatí to pre B-družstvá mužov v
súťažiach ObFZ) je povinné mať zaradené v pravidelných dlhodobých majstrovských súťažiach FZ svoje mládežnícke
družstvá takto:
a) Každé družstvo mužov FO - FK súťaže Majstrovstiev ObFZ VI. ligy mužov je povinné mať zaradené v
pravidelných dlhodobých majstrovských súťažiach FZ minimálne 1 mládežnícke družstvo dorastencov alebo žiakov.
b) Každé družstvo mužov FO - FK súťaže Majstrovstiev ObFZ VII. ligy mužov je povinné mať zaradené v
pravidelných dlhodobých majstrovských súťažiach FZ minimálne 1 mládežnícke družstvo dorastencov alebo žiakov.
c) Každé družstvo mužov FO - FK súťaže Majstrovstiev ObFZ VIII. ligy mužov je povinné starať sa v
priebehu sezóny o svoje mládežnícke družstvo (dorastencov alebo žiakov), ktoré môže, ale nemusí, mať zaradené v
pravidelných dlhodobých súťažiach FZ.
2. Upozornenie pre FO a FK k vybavovaniu nových RP pre nových hráčov svojich družstiev pre sezónu
2017/2018: ObFZ už teraz upozorňuje FO a FK na včasné vybavovanie RP pre nových hráčov svojich družstiev pre
nastávajúcu sezónu. Každé družstvo FO-FK bude povinné mať pri podávaní prihlášky svojho družstva do súťaží FZ pre
sezónu 2017/2018 vybavených minimálne 11 RP hráčov príslušného svojho družstva.
3. Upozornenie pre FO a FK k skončeniu doby platnosti RP niektorých hráčov svojich družstiev: Od
1.7.2017 končí doba platnosti prvých vystavených nových plastových RP niektorých hráčov a v ďalších dňoch
a mesiacoch po tomto termíne aj doba platnosti RP ďalších hráčov. Klub je povinný si túto platnosť RP svojich hráčov
vopred skontrolovať a včas pripraviť podklady k ich výmene. K vybaveniu nového RP je povinný vyžiadať od hráčov ich
najnovšie a kvalitné fotografie, ktoré klub môže vymeniť pri vyžiadaní RP (v prípadoch, ak pri niektorých RP, ktorým
končí doba platnosti, má hráč v RP chybne uvedené údaje, môže o opravu týchto požiadať svojho matrikára na základe
predloženého dokladu).
4. Najbližšie registračné obdobie podľa RaPP: Od 01.07.2017 do 30.09.2017 je podľa RaPP letné registračné
obdobie. Počas neho sa budú môcť v ISSF od 01.07.2017 do 31.07.2017 podávať u hráčov len klasické prestupy a od
01.08.2017 do 30.09.2017 len prestupy s obmedzením.
5. Striedavý štart hráča mládežníckeho družstva:
Pri posledných úpravách v ISSF sa doplnila najnovšia funkcia – žiadosť o striedavý štart /ukončenie
striedavého štartu (funkcionalita je popísaná nižšie).
Klubový ISSF manažér družstva, v ktorom by mal/a hráč/ka štartovať na striedavý štart, zadáva žiadosť, hráč
musí žiadosť potvrdiť a následne ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu. Po schválení všetkými
stranami žiadosť dostáva na odsúhlasenie/zamietnutie tajomník príslušnej ŠTK.
Tajomník ŠTK na základe SPF, čl. 28 a čl. 31, musí dbať na princípy a ustanovenia týchto článkov.
Najzákladnejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom
jesennej alebo jarnej časti súťaže, a to tej, ktorá začína skôr.

Taktiež je dôležitá informácia, že „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v
prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer.
Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na
striedavý štart a pod. v zmysle platných noriem SFZ.
Nakoľko sú tieto striedavé štarty v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, podľa SPF, tak schvaľovací
proces musel byť presmerovaný na tajomníkov ŠTK. Ale keďže tieto striedavé štarty úzko súvisia s klasickými
transfermi je nutná kooperácia medzi matrikárom zväzu a tajomníkmi ŠTK.
Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený zovšeobecnený poplatok 5 €.
V prípade, že žiadosť je v súlade s týmito článkami, tajomník ŠTK žiadosť schváli.
Funkcionalita: v ISSF / elektronická podateľňa / žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart , registračné číslo
hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže, v
ktorej by mal/a hráč/ka štartovať.
Každá žiadosť o striedavý štart sa pre nastávajúcu sezónu musí žiadať elektronickou formou v ISSF v
zmysle vyššie uvedených pokynov.
6. Možnosť vytvorenia spoločného družstva mládeže
Dva kluby v súťažiach regionálnych a oblastných futbalových zväzov majú možnosť v jednom súťažnom
ročníku vytvoriť spoločné družstvo mládeže.
Bližšie o tom v nasledujúcom materiáli:
04 - 02.06. 2017 Možnosť vytvorenia spoločného družstva mládeže --- podmienky --- dohoda --Oblastný futbalový zväz Michalovce
Hviezdoslavova 7
071 01 Michalovce

