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Titl.
Všetkým futbalovým oddielom a futbalovým klubom
územne patriacim pod ObFZ Michalovce

Michalovce 07.06.2017

Oznámenia k príprave súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018
1. Požiadavka na FO a FK, ktorých žiadne družstvo neštartovalo v súťažiach FZ v sezóne 2016/2017,
a ktoré majú záujem, aby ich niektoré družstvo štartovalo v súťažiach ObFZ 2017/2018: Takýto FO - FK je
povinný svoj záujem, aj s uvedením družstiev, ktoré má záujem prihlásiť do sezóny 2017/2018, oznámiť obratom
najneskôr do stredy 14.6.2017 do 15:00 h e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“ aj s menom a priezviskom
odosielateľa a číslom jeho mobilu. Je to za účelom predbežnej prípravy jednotlivých súťaží ObFZ 2017/2018.
2. Požiadavka na FO a FK oznámiť neprihlásenie niektorého svojho družstva zo súťaží ObFZ 2016/2017
do súťaží ObFZ 2017/2018: Ak niektorý FO a FK neprihlasuje niektoré svoje družstvo zo súťaží ObFZ z tejto sezóny
2016/2017 do súťaží ObFZ novej sezóny 2017/2018 (okrem postupujúcich do súťaží VsFZ), je povinný toto oznámiť
obratom najneskôr do stredy 14.6.2017 do 15:00 h e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“ aj s uvedením dôvodu, ako
aj s menom a priezviskom odosielateľa a číslom jeho mobilu. Je to za účelom predbežnej prípravy jednotlivých súťaží
ObFZ 2017/2018.
3. Požiadavka na FO a FK oznámiť prihlásenie niektorého svojho nového družstva do súťaží ObFZ
2017/2018: Ak niektorý FO a FK má záujem prihlásiť niektoré svoje nové družstvo do súťaží ObFZ 2017/2018, je
povinný toto oznámiť obratom najneskôr do stredy 14.6.2017 do 15:00 h e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“ aj
s menom a priezviskom odosielateľa a číslom jeho mobilu. Je to za účelom predbežnej prípravy jednotlivých súťaží
ObFZ 2017/2018.
4. Konečné tabuľky súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ za sezónu 2016/2017: K dispozícii budú na
futbalnete až po odohraní stretnutí posledných kôl všetkých súťaží (najneskôr dňa 18.6.2017 po 21:00 h).
5. Nahlásenie víťazov súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ za sezónu 2016/2017 na ŠTK VsFZ: ObFZ
je povinný do 20.6.2017 na ŠTK VsFZ nahlásiť víťazov najvyšších súťaží ObFZ v jednotlivých týchto vekových
kategóriách:
- mladší žiaci (víťaz III.L mž U13)
- žiaci (víťaz III.L ž U15)
- dorastenci (víťaz IV.L d U19)
- muži (víťaz VI.L m).
ObFZ žiada víťazov týchto súťaží, aby svoj záujem i nezáujem o postup do najbližšej vyššej súťaže VsFZ 2017/2018
oznámili najneskôr do stredy 14.6.2017 do 15:00 h e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“ aj s menom a priezviskom
odosielateľa a číslom jeho mobilu (pri nezáujme o postup, uveďte dôvod).
6. Oslovenie ďalších dorasteneckých družstiev zo IV. ligy dorastencov U19 ObFZ Michalovce 2016/2017
ohľadom postupu do súťaže III. ligy zemplínskej dorastencov U19 VsFZ 2017/2018: ObFZ oslovuje aj ďalšie 2
družstvá FO a FK z konečnej tabuľky IV.L d U19 2016/2017 o zvážení zaslania prihlášky do uvedenej súťaže VsFZ
2017/2018 do 20.6.2017. Svoj záujem i nezáujem o postup do tejto súťaže VsFZ 2017/2018 sú uvedené kluby povinné
oznámiť najneskôr do stredy 14.6.2017 do 15:00 h e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“ aj s menom a priezviskom
odosielateľa a číslom jeho mobilu (pri nezáujme o postup, uveďte dôvod)
7. Požiadavka oznámenia záujmu alebo nezáujmu o postup víťazov nižších súťaží ObFZ 2016/2017 do
najbližších vyšších súťaží ObFZ 2017/2018: ObFZ žiada kolektívy FO a FK, ako víťazov nižších súťaží ObFZ
Michalovce 2016/2017 v týchto jednotlivých vekových kategóriách:
- víťaz VII.L V m
- víťaz VII.L Z m
- víťaz VIII.L m
- víťaz V.L V d U19
- víťaz V.L S d U19
- víťaz V.L Z d U19
- víťaz IV.L V ž U15

- víťaz IV.L Z ž U15,
aby svoj záujem alebo nezáujem o postup do najbližšej vyššej súťaže ObFZ oznámili najneskôr do stredy 14.6.2017 do
15:00 h e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“ aj s menom a priezviskom odosielateľa a číslom jeho mobilu (pri
nezáujme o postup, uveďte dôvod).
8. Postupy a zostupy kolektívov FO a FK zo súťaží a do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ po
sezóne 2016/2017: Víťaz každej súťaže má právo priameho postupu do vyššej súťaže. Družstvo, ktoré zo súťaže vystúpilo
pred jej štartom alebo počas jej priebehu, alebo ktoré z nej bolo vylúčené, sa považuje za prvé zostupujúce a tým
umiestnené na poslednom mieste tabuľky. Družstvo umiestnené na poslednom mieste tabuľky v každej súťaži (okrem
najnižších súťaží v jednotlivých vekových kategóriách) musí zostúpiť do nižšej súťaže. Presné postupy a zostupy
kolektívov FO a FK súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ budú známe až po uzavretí zloženia súťaží
SFZ, VsFZ a ObFZ Michalovce 2017/2018.
9. Oslovenie ďalších mládežníckych družstiev z nižších súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 ohľadom
možnosti štartu vo vyšších mládežníckych súťažiach ObFZ 2017/2018: ObFZ žiada aj ďalšie družstvá FO a FK
z konečných tabuliek nižších mládežníckych súťaží ObFZ 2017/2018
- z V.L V d U19,
- z V.L S d U19,
- z V.L Z d U19,
- zo IV.L V ž U15,
- zo IV.L Z ž U15,
umiestnených na 2. a 3.m. vo svojich súťažiach, o zváženie ponuky štartu vo vyššej mládežníckej súťaži ObFZ 2017/2018.
Svoj záujem alebo nezáujem o zaradenie do najbližšej vyššej súťaže ObFZ sú povinné oznámiť najneskôr do stredy
14.6.2017 do 15:00 h e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“ aj s menom a priezviskom odosielateľa a číslom jeho
mobilu (pri nezáujme, uveďte dôvod).
10. Vytvorenie súťaží ObFZ Michalovce pre sezónu 2017/2018 v ISSF: Tieto budú v ISSF vytvorené do
18.6.2017, a to takto:
a) v kategórii mužov:
- Pohár ObFZ m
16. ročník súťaže za účasti 32 družstiev mužov zaradených do súťaže na
základe umiestnenia v súťažiach ObFZ 2016/2017 a prihlásenia sa do
súťaží ObFZ 2017/2018
- Superpohár ObFZ m
12. ročník stretnutia: víťaz 16. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo
futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018 - víťaz súťaže VI. ligy mužov
„Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale“ pre sezónu 2017/2018
- VI.liga m
(štartujú hráči nar. v roku 1998 a starší)
- VII.liga Východ m
(štartujú hráči nar. v roku 1998 a starší)
- VII.liga Západ m
(štartujú hráči nar. v roku 1998 a starší)
- VIII.liga m
(štartujú hráči nar. v roku 1998 a starší)
b) v kategórii dorastencov:
- IV.liga d U19
(štartujú hráči nar. 1.1.1999 - 31.12.2002)
- V.liga Východ d U19
(štartujú hráči nar. 1.1.1999 - 31.12.2002)
- V.liga Stred d U19
(štartujú hráči nar. 1.1.1999 - 31.12.2002)
- V.liga Západ d U19
(štartujú hráči nar. 1.1.1999 - 31.12.2002)
c) v kategórii žiakov:
- III.liga ž U15
(štartujú hráči nar. 1.1.2003 - 31.12.2006)
- IV.liga Východ ž U15 (štartujú hráči nar. 1.1.2003 - 31.12.2006)
- IV.liga Západ ž U15
(štartujú hráči nar. 1.1.2003 - 31.12.2006)
d) v kategórii mladších žiakov:
- III.liga mž U13 na polovici HP pre 1+7 hráčov s bránkami 2x5 m (len pre družstvá, ktoré v súťaži
štartovali v sezóne 2016/2017)
(štartujú hráči nar. 1.1.2005 - 31.12.2006) a mladší
e) v kategórii prípraviek: .
- súťaže prípraviek U11 a mladších pre 1+7 hráčov na polovici trávnatej HP s bránkami 2x5 m (v
sezóne 2017/2018 sa toto družstvo nebude klubu započítavať do požadovaného počtu mládežníckych
družstiev)
(štartujú hráči nar. 1.1.2007 a mladší)
- súťaže prípraviek U11 a mladších pre 1+4 hráčov na multifunkčnom ihrisku (MFI) s bránkami 2x3
m (v sezóne 2017/2018 sa toto družstvo nebude klubu započítavať do požadovaného počtu mládežníckych
družstiev)
(štartujú hráči nar. 1.1.2007 a mladší).
11. Zaevidovanie družstiev FO a FK súťaží ObFZ a ich štadiónov v ISSF pre sezónu 2017/2018: Po
vytvorení súťaží ObFZ 2017/2018 v ISSF a pred podaním záväznej prihlášky každého družstva do súťaže pre sezónu
2017/2018, sú kluboví ISSF manažéri všetkých FO a FK povinní v ISSF v časti „Družstvá“ vytvoriť družstvá (vekové
kategórie) svojho klubu pre sezónu 2017/2018 a pri každom družstve uviesť aj ich štadióny pre nový súťažný ročník
2017/2018. 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.
12. Záväzná prihláška družstiev FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu
2017/2018: Každý FO a FK, ktorý prihlasuje niektoré svoje družstvo do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre
sezónu 2017/2018, 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 19.6.2017 do 23.6.2017.
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.
13. Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2017/2018: Tlačivo k tomu, aj s pokynmi na
vyplnenie, bude zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava sezóny
2017/2018". V tomto tlačive sa požadujú „Údaje o FO-FK a jeho hlavných funkcionároch“ a „Prehľad o všetkých
družstvách FO-FK v súťažiach SFZ, VsFZ, ObFZ v sezóne 2017/2018“. Každý FO a FK môže toto tlačivo vyplniť
počítačom alebo ručne, pričom je v ňom potrebné vyplniť všetky požadované rubriky podľa predtlače, lebo údaje z
neho sa použijú do „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018“. Pri vyplňovaní tlačiva ručne perom je potrebné v
ňom všetky slová uvádzať čitateľne paličkovým veľkým písmom (ak to situácia nevyžaduje inak) a čísla čitateľne. Po
vyplnení tlačiva si ho má každý FO-FK prekopírovať, kópiu si ponechať pre vlastnú potrebu klubu a originál doručiť na
ObFZ Michalovce do 23.6.2017 do 15:00 h.
14. Súťažné vklady FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2017/2018: Pre
každý FO a FK, ktorý prihlasuje niektoré svoje družstvo do týchto súťaží, budú tieto pozostávať z týchto čiastok:
a) z nenávratného štartovného (za každé prihlásené družstvo bude zahrnuté do ZF za 06/2017);
b) z poplatkov na CORaD (počas sezóny bude zahrnuté do jednotlivých mesačných ZF).
Zberná faktúra z ISSF za 06/2017 bude musieť byť importovaná na účte SFZ do 7.7.2017 a klub ju bude povinný
uhradiť najneskôr 4.7.2017; kópiu dokladu o jej úhrade bude klub povinný doručiť na ObFZ do 7.7.2017.
15. Štartovné za družstvá FO a FK prihlásené do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2017/2018:
Čiastky štartovného za družstvá FO a FK prihlásené do jednotlivých majstrovských súťaží ObFZ Michalovce
2017/2018 sú rovnaké ako v sezóne 2016/2017, 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 €;
- súťaže prípraviek
- 0 €.
16. Finančná zábezpeka za nové družstvá mužov FO a FK prihlásené do najnižších súťaží „Majstrovstiev
ObFZ Michalovce“ 2017/20178: Všetky nové družstvá mužov FO a FK, ktoré FO a FK prihlasujú do najnižších súťaží
mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2017/2018, budú povinné uhradiť aj finančnú zábezpeku vo výške 170 € (za
každé nové prihlásené družstvo mužov bude zahrnutá do ZF za 06/2017). Po skončení sezóny 2017/2018, pri vyrovnaní
všetkých restov voči ObFZ, bude táto finančná zábezpeka vrátená späť na účet príslušného FO - FK.
17. Aktív zástupcov FO a FK súťaží ObFZ Michalovce: ObFZ tento aktív spojený s vyhodnotením sezóny
2016/2017 a vyžrebovaním sezóny 2017/2018 neorganizuje.
18. Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v piatok 7. júla 2017 od 15:30 h v
malej zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu
do budovy). Materiály k nej budú priebežne zverejňované na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred.
Oblastný futbalový zväz Michalovce
Hviezdoslavova 7
071 01 Michalovce

