OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ MICHALOVCE HVIEZDOSLAVOVA 7,
071 01 MICHALOVCE
Zaevidovanie FO a FK súťaží ObFZ a ich štadiónov v ISSF pre sezónu 2017/2018
Po vytvorení súťaží ObFZ 2018/2019 v ISSF a pred podaním záväznej prihlášky každého družstva
do súťaže pre sezónu 2018/2019, sú kluboví ISSF manažéri všetkých FO a FK povinní v ISSF v
časti „Družstvá“ vytvoriť družstvá (vekové kategórie) svojho klubu pre sezónu 2018/2019 a pri
každom družstve uviesť aj ich štadióny pre nový súťažný ročník 2018/2019. ObFZ žiada klubových
ISSF manažérov, aby pritom postupovali podľa nasledujúcich pokynov:
- pripomienka k vytvoreniu družstiev: ak klub má len jedno družstvo príslušnej vekovej kategórie, v
riadku „Kategória A-Z“ pri ňom písmeno „A“ neuvádza;
- pripomienka k zaevidovaniu štadiónov družstiev: pri každom družstve je potrebné vybrať aj
štadión; stačí napísať časť názvu štadióna alebo obce (minimálne 3 začiatočné znaky) a výber sa
podľa toho automaticky vyfiltruje; vyfiltrovaný štadión z ponúkaných možností je potrebné pri
každom družstve odkliknúť a ešte aj potvrdiť voľbu tlačidlom „Vybrať“; priradenie štadióna k
družstvu je potrebné aj skontrolovať.
Záväzná prihláška FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu
2018/2019
Každý FO a FK, ktorý prihlasuje niektoré svoje družstvo do súťaží „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce“ pre sezónu 2018/2019, je prostredníctvom svojho klubového ISSF manažéra povinný
záväznú prihlášku za každé svoje družstvo podať samostatne len elektronicky cez elektronickú
podateľňu v ISSF v dňoch od 18.6.2018 do 22.6.2018. FO a FK v prihláškach svojich družstiev do
súťaží v ISSF sú povinné žrebovacie čísla uvádzať v časti „Požadované žrebovacie číslo“ a
výnimky v časti „Požadovaná výnimka pre ÚHČ“, pričom dôvod majú uviesť v časti „Poznámka“.
Ak niektorý kolektív FO a FK požaduje nejaké žrebovacie číslo alebo nejakú výnimku z dôvodu
nejakého sviatku (slávnosti, oslavy, odpust, a pod.), má uviesť hlavne termín (dátum), na ktorý toto
číslo požaduje, ako aj to, či v tomto termíne chce hrať doma alebo vonku, a ak doma, tak či v ÚHČ
alebo aj o 3 h skôr.
Štartovné za FO a FK prihlásené do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2018/2019
Čiastky štartovného za družstvá FO a FK prihlásené do jednotlivých majstrovských súťaží ObFZ
Michalovce 2018/2019 sú rovnaké ako v sezóne 2017/2018, a teda sú takéto:
- VI. liga mužov -170 €;
- VII. ligy mužov -120 €;
- VIII. ligy mužov -80 €;
- súťaže dorastencov -50 €;
- súťaže žiakov -30 €;
- súťaže mladších žiakov-30 €.
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