Výsledky stretnutí z prípravného futbalu (III.)
Mnohé družstvá FO a FK v rámci prípravy na jarnú časť sezóny 2016/2017 hrajú aj prípravné stretnutia. ObFZ
Michalovce sa snaží propagovať futbal aj tak, že oznamy o organizovaní stretnutí a výsledky stretnutí z tejto prípravy,
ktoré sú nahlásené na ObFZ, zverejňuje na svojej webovej stránke i v tlači.
Prípravný futbal:
25.02.2017:
Intern. Michalovce - Budkovce 0:2 (hralo sa na UT MFK Zemplín v Michalovciach).
26.02.2017:
Pavlovce n/U - Budkovce 5:1 (hralo sa na UT v Michalovciach).
04.03.2017:
Hatalov - Pozdišovce 4:2 (1:1), góly domácich: Makula Marcel 2, Kanči Patrik, Vajda Ján z PK; rozh. laik
dom. Novák Slavomír.
Krásnovce - Trhovište 1:3 (0:2), góly: Marek Plutko - Vojtech Horvát, Milan Bogár, Pavol Staroškovič.
05.03.2017:
Rakovec n/O - Hatalov 2:4 (0:1), góly hostí: Kurtak Miroslav 2, Karafa Tomáš, Novák Slavomír; rozh. laik
dom. Bakajsa Marek.
Kusín - Rem. Hámre 10:4 (3:3), góly dom.: Kotlár 4, Mati 2, P. Romanec, Halapy, Vinc, Gajdošech
Snina U19 - Sobrance U19 4:1 (2:1).
Pavlovce n/U - Sobrance 3:3.
Lastomír - Zempl. Široká 3:4.
Topoľany - Humenné 1:2.
Močarany - Soľ (V. liga VD) 2:1 (1:0).
Bracovce - Budkovce 0:4.
Tibava - Úbrež 5:3 (2:2), góly hostí: M. Drotár, Ľ. Mirda, M. Andričík
12.03.2017:
Dúbravka - Moravany 6:1.
Aj spravodajcovia všetkých ďalších družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce môžu výsledky
všetkých prípravných stretnutí svojich družstiev, aj s požadovanými údajmi o nich, ako aj všetky vopred známe informácie
o ich organizovaní, priebežne hlásiť e-mailom na adresu: obfzmi@stonline.sk, z ktorej je možnosť ich zverejniť v tlači i na
webovej stránke ObFZ. Možno ich nahlásiť aj prípade, ak nie všetky údaje z nich sú známe. Hlásiť ich môžu
spravodajcovia jednotlivých FO a FK aj v prípade, ak ich družstvá hrajú stretnutia u súpera, a tento ich nenahlásil. Platí to
aj v prípade, ak sa stretnutie hrá u súpera z iného ObFZ. Výsledky všetkých prípravných stretnutí svojich družstiev na túto
adresu môžu hlásiť aj spravodajcovia družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce, ktoré pôsobia vo
vyšších súťažiach.
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