O b l a s t n ý f u t b a l o v ý z v ä z M i c h a l o v c e , Ul. P. O. H v i e z d o s l a v a 7 , 071 01 M i c h a l o v c e
Titl.
Všetkým futbalovým oddielom a futbalovým klubom
územne patriacim pod ObFZ Michalovce

Michalovce 14.06.2017

Oznámenia klubov k súťažiam ObFZ Michalovce 2017/2018
Oblastný futbalový zväz Michalovce v materiáli 05. zo 07.06.2017: Oznámenia k príprave súťaží ObFZ
Michalovce 2017/2018, zverejnenom na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, dole, v časti označenej „Príprava
sezóny 2017/2018“ žiadal jednotlivé FO a FK, aby za účelom predbežnej prípravy jednotlivých súťaží ObFZ 2017/2018,
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, reagovali na požiadavky k týmto bodom z tohto materiálu:
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 bol
povinný oznámiť svoj záujem, aj s uvedením družstiev, ktoré má záujem prihlásiť do sezóny 2017/2018.
Do uvedeného termínu to oznámili len tieto FO a FK: Tušice TNV (muži; žiaci U15).
Prípadné ďalšie FO-FK sú povinné toto oznámiť na ObFZ obratom.
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), bol povinný toto oznámiť.
Do uvedeného termínu to oznámili len tieto FO a FK: Budkovce (žiaci U15).
Prípadné ďalšie FO-FK sú povinné toto oznámiť na ObFZ obratom.
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, bol
povinný toto oznámiť.
Do uvedeného termínu to oznámili len tieto FO a FK: Pus. Čemerné (žiaci U15).
Prípadné ďalšie FO-FK sú povinné toto oznámiť na ObFZ obratom.
5. Nahlásenie víťazov súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ za sezónu 2016/2017 na ŠTK VsFZ: ObFZ
žiadal 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),
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).
Do uvedeného termínu to neoznámil ani jeden z nich.
FO-FK, ktorých družstvá sú víťazmi týchto súťaží, sú povinné toto oznámiť na ObFZ obratom.
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 oslovil 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 boli 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).
Do uvedeného termínu to neoznámil ani jeden z nich.
FO-FK, ktorých družstvá skončia na 2. a 3.m. IV.L d U19 2016/2017, sú povinné toto oznámiť na ObFZ
obratom.
7. Požiadavka oznámenia záujmu alebo nezáujmu o postup víťazov nižších súťaží ObFZ 2016/2017 do
najbližších vyšších súťaží ObFZ 2017/2018: ObFZ žiadal 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).
Do uvedeného termínu to oznámili len tieto FO a FK: Ložín (muži).
Prípadné ďalšie FO-FK sú povinné toto oznámiť na ObFZ obratom.
9. Oslovenie ďalších mládežníckych družstiev z nižších súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 ohľadom
možnosti štartu vo vyšších mládežníckych súťažiach ObFZ 2017/2018: ObFZ žiadal 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 boli povinné oznámili na ObFZ.
Do uvedeného termínu to neoznámil ani jeden z nich.
FO-FK, ktorých mládežnícke družstvá skončia na 2. a 3.m. v uvedených súťažiach, sú povinné toto oznámiť na
ObFZ obratom.
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