O súťažiach ObFZ
Vyžrebovania stretnutí jednotlivých kôl súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2015/2016: Tieto sú
zverejnené aj na webovej stránke ObFZ:
- v jej staršej verzii, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 18.7.2015, ako aj v menu vľavo, v časti
„Súťažný ročník 2015/2016“ a v nej v časti „Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“
- v jej novej verzii, v jej menu vľavo, v časti „ObFZ Michalovce“, v nej v časti „Rozpisy súťaží ObFZ
MI“, v nej v časti „Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“ a v nej v bode N. „Vyžrebovanie súťaží“.
Rozpis 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016: ŠTK tento
rozpis tejto súťaže prerokovala a schválila na svojom zasadnutí dňa 8.7.2015. Je záväzný pre všetky štartujúce družstvá
mužov FO a FK i pre obsadených R a D, ako aj pre KR, DK, ŠTK. Zverejnený je na webovej stránke ObFZ:
- v jej staršej verzii, v jej menu vľavo, v časti „Súťažný ročník 2015/2016“, v nej v časti „Rozpis súťaží ObFZ
Michalovce 2015/2016“ a v ňom v časti „Technické ustanovenia 2“
- v jej novej verzii, v jej menu vľavo, v časti „ObFZ Michalovce“, v nej v časti „Rozpisy súťaží ObFZ
MI“, v nej v časti „Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“ a v nej v bode B. „Ustanovenia ŠTK“.
Predbežný rozpis 31. ročníka „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v halovom futbale“ pre
sezónu 2015/2016: ŠTK tento rozpis tohto turnaja prerokovala a schválila na svojom zasadnutí dňa 8.7.2015. Je
záväzný pre všetky štartujúce družstvá žiakov FO a FK, obsadených R a organizátorov. Zverejnený je na webovej
stránke ObFZ:
- v jej staršej verzii, v jej menu vľavo, v časti „Súťažný ročník 2015/2016“, v nej v časti „Rozpis súťaží ObFZ
Michalovce 2015/2016“ a v ňom v časti „Technické ustanovenia 2“
- v jej novej verzii, v jej menu vľavo, v časti „ObFZ Michalovce“, v nej v časti „Rozpisy súťaží ObFZ
MI“, v nej v časti „Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“ a v nej v bode B. „Ustanovenia ŠTK“.
Rozpis 10. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce v halovom futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016: ŠTK
tento rozpis tohto turnaja prerokovala a schválila na svojom zasadnutí dňa 8.7.2015. Je záväzný pre všetky štartujúce
družstvá mužov FO a FK, obsadených R a organizátorov. Zverejnený je na webovej stránke ObFZ:
- v jej staršej verzii, v jej menu vľavo, v časti „Súťažný ročník 2015/2016“, v nej v časti „Rozpis súťaží ObFZ
Michalovce 2015/2016“ a v ňom v časti „Technické ustanovenia 2“
- v jej novej verzii, v jej menu vľavo, v časti „ObFZ Michalovce“, v nej v časti „Rozpisy súťaží ObFZ
MI“, v nej v časti „Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“ a v nej v bode B. „Ustanovenia ŠTK“.
Informácia k sezónnym súpiskám družstiev v ISSF pre sezónu 2015/2016: Tieto sa už pre sezónu
2015/2016 v ISSF nedajú nahrať! Tie sa budú v ISSF automaticky vytvárať pri prvom majstrovskom stretnutí, po
nahratí nominácie hráčov na stretnutie. PO SCHVÁLENÍ rozhodcom sa všetci nominovaní hráči automaticky prenesú
do sezónnej súpisky družstva. Ak sa v nominácii družstva na ďalšie stretnutie objaví ,,nový hráč“, toho systém tiež
automaticky doplní do sezónnej súpisky družstva. Sezónnu súpisku družstva nie je potrebné doručovať na ObFZ.
Informácia k lekárskym prehliadkam hráčov: V zmysle SPF, čl. 50 - Zdravotná starostlivosť, je hráč
povinný mať potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal, ktoré je platné najviac 1 rok.
Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorý bola vykonaná posledná lekárska prehliadka.
Klub hráča je zodpovedný za svojho hráča, že hráč má potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho spôsobilosť
hrať futbal. Klub je povinný predložiť potvrdenie o lekárskej prehliadke hráča na vyzvanie riadiaceho orgánu súťaže.
Platnosť lekárskych prehliadok potvrdzuje nominovaním na stretnutie klubový alebo tímový ISSF manažér príslušného
FK. ObFZ Michalovce odporúča FO a FK potvrdenie o lekárskej prehliadke hráčov zabezpečiť na tlačive „Zoznam
hráčov“, ktoré sa používalo ešte v sezóne 2013/2014 (je na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v časti „Tlačivá“, v
nej v časti „Všeobecne platné tlačivá“ a v nej hneď prvé v časti „Tlačivá ŠTK“. Potvrdenie o lekárskej prehliadke
hráčov družstva nie je potrebné pred štartom súťaží doručovať na ObFZ.
Upozornenie pre FO a FK k zabezpečeniu požadovanej techniky na domácich stretnutiach vo všetkých
súťažiach ObFZ: Ku každému domácemu stretnutiu vo všetkých súťažiach ObFZ 2015/2016 je každý FO a FK povinný
na svojom ihrisku mať k dispozícii počítač s pripojením na internet a tlačiareň s papiermi. Od tejto sezóny 2015/2016 sa
elektronické zápisy vo všetkých súťažiach ObFZ majú uzatvárať v mieste stretnutia hneď po skončení stretnutia.
Zápis o stretnutí: Z každého stretnutia sa vyhotovuje elektronický zápis o stretnutí v ISSF, pričom za včasnú
prípravu nominácie hráčov svojho družstva do elektronického zápisu v ISSF pred každým stretnutím je zodpovedný
každý FO a FK z príslušného stretnutia. Rozhodca po uzavretí nominácií družstiev pred stretnutím, po kontrole RP a
predložených potvrdení o súčasnom štarte, vytlačí priebežný zápis o stretnutí, ktorý po vykonanej konfrontácii hráčov
pred stretnutím podpíšu kapitáni a vedúci družstiev. Po stretnutí RP a predložené potvrdenia od R prevezmú vedúci
družstiev. Elektronický zápis o stretnutí je R stretnutia povinný uzavrieť v ISSF do 2 h po skončení stretnutia (pri

stretnutiach hraných o 3 h skôr do 5 h po skončení stretnutia), nemusí ho vytlačiť a doručovať na ObFZ, ale priebežný
zápis o stretnutí a svoje poznámky z každého stretnutia je R povinný za jesennú časť držať v opatere do 30.11.2015 a
pri vyzvaní orgánov ObFZ ich do stanoveného termínu predložiť na ObFZ. Papierový zápis zo stretnutia sa vyžaduje
vyhotovovať len v tom prípade, ak sa na stretnutie nedostaví obsadený R; vtedy domáci klub pripraví papierový zápis o
stretnutí trojmo (tlačivo zápisu ObFZ z predchádzajúcej sezóny), po stretnutí rozhodca stretnutia s domácim klubom
zápis vyplní podľa predtlače, jeho prvú kópiu odovzdá hosťom a druhú domácim (ak je k dispozícii kopírka, stačí
papierový zápis k stretnutiu pripraviť v 1 vyhotovení a po stretnutí ho vyplnený 2x prekopírovať, pričom jednu kópiu je
potrebné odovzdať hosťom a druhú domácim); originál papierového zápisu o stretnutí doručí domáci klub v najbližší
pracovný deň po stretnutí na ObFZ.
Upozornenie pre kolektívy FO a FK k zápisom o stretnutí pri rozhodovaní neobsadeným rozhodcom: Z
každého stretnutia sa vyhotovuje elektronický zápis o stretnutí v ISSF, pričom za včasnú prípravu nominácie hráčov
svojho družstva do elektronického zápisu v ISSF pred každým stretnutím je zodpovedný každý FO a FK z príslušného
stretnutia (aj v prípade, ak stretnutie rozhoduje neobsadený R). V prípadoch, ak na stretnutie nie je obsadený R, alebo
ak sa naň nedostaví obsadený R, sa vyhotovuje aj papierový zápis zo stretnutia. Vtedy domáci klub pripraví papierový
zápis o stretnutí trojmo (tlačivo zápisu ObFZ z predchádzajúcej sezóny), po stretnutí ho rozhodca stretnutia s domácim
klubom vyplní podľa predtlače, jeho prvú kópiu odovzdá hosťom a druhú domácim (ak je k dispozícii kopírka, stačí
papierový zápis k stretnutiu pripraviť v 1 vyhotovení a po stretnutí ho vyplnený 2x prekopírovať, pričom jednu kópiu je
potrebné odovzdať hosťom a druhú domácim); originál papierového zápisu o stretnutí doručí domáci klub v najbližší
pracovný deň po stretnutí na ObFZ, aby ho jeden zo správcov súťaží ObFZ mohol čo najskôr spracovať a uzavrieť
v ISSF aj elektronicky.
Upresnený rozpis 31. ročníka „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v halovom futbale“ pre
sezónu 2015/2016: Je zverejnený na webovej stránke ObFZ, v jej staršej verzii, v jej aktuálnom menu uprostred, pri
dátume 10.12.2015.
Upresnený rozpis 10. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce v halovom futbale mužov“ pre sezónu
2015/2016: Je zverejnený na webovej stránke ObFZ, v jej staršej verzii, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume
17.1.2016.
Rozhodnutie k žiadostiam o zmenu termínu stretnutia: ObFZ dôrazne upozorňuje všetky FO a FK
(predovšetkým ich klubových ISSF manažérov), ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ, že s platnosťou od
11.3.2016 prerokováva žiadosti ohľadom zmeny termínu a miesta jednotlivého stretnutia, s uvedením dôvodu požiadavky,
len na základe podania výhradne elektronicky v ISSF zadaného priamo cez "Detail" daného stretnutia odohraného alebo
plánovaného, a to cez „Žiadosť o zmenu termínu stretnutia“, a nie cez podanie na komisiu, ani nie cez elektronickú
podateľňu (podania na komisiu typu "Všeobecné" s požiadavkou na zmenu termínu a miesta jednotlivého stretnutia budú
zamietnuté /neprerokované). Táto nová forma je prioritná z toho dôvodu, že v prípade podania priamo cez detail
stretnutia, sú informované všetky zainteresované strany o tomto podaní. ŠTK zároveň žiada ISSF manažéra FO-FK
uvedeného ako súpera o vyjadrenie sa k podaniu v lehote do 48 hodín od jeho podania. Ak žiadosť nebude podaná v ISSF
aj so súhlasom súpera najneskôr do stredy do 13:00 h,0 aj s doručením potvrdenia o dôvode zmeny, ŠTK ju
neprerokuje.
Aktuálne platné výsledky a tabuľky všetkých súťaží riadených ŠTK ObFZ Michalovce: Sú evidované v
ISSF a zverejnené na webportáli „www.futbalnet.sk“.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie: Toto (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa
podáva na disciplinárnu komisiu príslušného FZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl.
84, ods. 1).
Upozornenie pre vedúcich družstiev FO a FK na kontrolu platnosti potvrdení o súčasnom štarte hráčov
v najbližších 2 vekových kategóriách: ŠTK upozorňuje vedúcich družstiev FO a FK vo všetkých súťažiach ObFZ
2015/2016, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť potvrdení o súčasnom štarte hráčov v najbližších 2 vekových
kategóriách. Každé potvrdenie je platné len 1 rok od potvrdenia.
Upozornenie k štartu žiaka za družstvo dorastencov: V zmysle SPF, čl. 46, je žiak oprávnený štartovať za
družstvo dorastencov až po dovŕšení veku 14 rokov.
Štart hráča zo súpisky A-družstva za B-družstvo: Je riešený v SPF, čl. 47, bod 2: „Za B-družstvo klubu
môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za A-družstvo klubu v tej
istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného
ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z A-družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za Adružstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa
považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.“).

Podnety, pripomienky a návrhy k textovej časti „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce pre súť. ročník
2016/2017“: Tieto bolo možné zasielať písomne do 30.4.2016 na e-mailovú adresu „obfzmi@stonline.sk“ s uvedením
kontaktných údajov odosielateľa (meno, priezvisko, číslo mobilu, organizácia a funkcia v nej). Do uvedeného termínu
ich nedoručil nikto.
Podmienka pre každý FO a FK súťaží ObFZ Michalovce pre sezónu 2016/2017 ohľadom rozhodcov: Na
základe nedostatku rozhodcov v súťažiach ObFZ, po návrhu KR predloženom na zasadnutia VV a schválenom VV-om, je
každý FO a FK, ktorý bude mať niektoré svoje družstvo zaradené v súťažiach ObFZ Michalovce 2016/2017, povinný mať
v sezóne 2016/2017 vyškoleného a aktívneho aspoň 1 nového rozhodcu futbalu.
Vstupné školenie nahlásených zástupcov klubov a ďalších uchádzačov k získaniu základnej kvalifikácie
rozhodcu futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017: KR ObFZ Michalovce v súlade s oznámením na
riadnej „Konferencii ObFZ Michalovce“ dňa 15.1.2016 ho uskutočňuje v termíne 6.-8.6.2016 na ObFZ
v Michalovciach.
Návrh ŠTK na priraďovanie žrebovacích čísel kolektívom FO a FK pre sezónu 2016/2017: ŠTK ich
navrhuje priraďovať podľa umiestnenia v tabuľke za tento súťažný ročník. To znamená, že ak sa družstvo umiestni napr.
na 3. mieste, jeho žrebovacie číslo pre nasledujúcu sezónu bude 3, atď. Zostupujúce a postupujúce družstvá budú mať
pridelené zvyšné čísla podľa poradia. Prípadná dohoda klubov o výmene žrebovacieho čísla bude akceptovaná.

