Oblastný futbalový zväz Michalovce, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce
Príprava sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ Michalovce
Vážení prítomní!
Orgány ObFZ sa každoročne prípravou novej sezóny začínajú zaoberať prakticky už rok vopred. Veď už v
rozpise súťaží ObFZ uplynulej sezóny boli uvedené termíny štartu jednotlivých súťaží ObFZ pre túto sezónu, ako aj
termíny akcií a podujatí v mesiacoch júl a august.
K príprave súťaží 2016/2017 sa využilo aj pracovné stretnutie klubových ISSF manažérov, ktoré pred štartom
jarnej odvety dňa 18.3.2016 zvolala KR so sekretárom ObFZ k prezentácii odborných tém z Pravidiel futbalu a Rozpisu
súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016. Po nej sa toto stretnutie využilo aj na oboznámenie s nedostatkami v práci klubových
ISSF manažérov i so zmenami v ISSF a ďalšími novinkami i úlohami. Upozornilo sa na niektoré ustanovenia SP, RaPP a na
požiadavky na FO a FK, ako úhrada ZF, povinnosť klubových ISSF manažérov doplniť v ISSF chýbajúce údaje o klube a
najmä zmeny štatutárov, vybavovať RP aj pre svojich funkcionárov, povinnosť mať pri družstvách trénerov s platnou
licenciou, povinnosť všetkých klubov do 30.4.2016 nahlásiť 1 nového zástupcu klubu na školenie R, podmienky postupu do
vyšších súťaží, a pod.
K príprave „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017“ ObFZ vyzýval všetkých R, D, funkcionárov FO a
FK, funkcionárov orgánov ObFZ, a žiadal, aby svoje návrhy na zmeny, pripomienky a doplnky k jeho kvalitatívnemu
zlepšeniu doručili do 30.4.2016 na ObFZ. Z FO a FK ich samozrejme nedoručil ani jeden. A tak sa prerokovali len návrhy
zástupcov orgánov ObFZ, ktoré VV prerokoval dňa 10.6.2016.
Prvé informácie o príprave sezóny 2016/2017 sekretár ObFZ zverejnil na stránke ObFZ od 6.6.2016, pričom
informácia o tom bola zverejnená aj v ÚS. K nim sa od 13.6.2016 takmer každý deň až do 25.6.2016 pridávali a
aktualizovali ďalšie.
Za účelom prípravy súťaží ObFZ 2016/2017 bola požiadavka na kluby po skončení sezóny 2015/2016 oznámiť
na ObFZ obratom záujem alebo nezáujem o postup majstrov súťaží ObFZ v jednotlivých vekových kategóriách
(Topoľany m, Nacina Ves d, Sobrance ž, Zalužice mž) do súťaží VsFZ 2016/2017 (v kategórii dorastencov boli za
účelom štartu v súťaži III. ligy zemplínskej dorastencov U19 VsFZ 2016/2017 oslovené aj ďalšie 2 družstvá z konečnej
tabuľky IV. ligy - 2. Žbince, 3. Pavlovce n/U - neprejavili o to záujem).Víťazov súťaží sekretár ObFZ nahlásil na VsFZ
dňa 14.6.2016.
Požiadavka na víťazov nižších súťaží ObFZ bola aj na oznámenie záujmu alebo nezáujmu o postup do
najbližšej vyššej súťaže ObFZ 2016/2017 (Kusín m, Vojany m, Strážske B m, Vyšné Remety d, Čičarovce d,
Bracovce d, Topoľany ž, Pozdišovce ž), pričom oslovené ohľadom možnosti štartu vo vyšších mládežníckych súťažiach
ObFZ boli aj všetky družstvá z konečných tabuliek nižších mládežníckych súťaží ObFZ umiestnené na 2. a 3.m.
Prípravu súťaží ObFZ každoročne sťažuje aj to, že klub ani po skončení sezóny neoznámi neprihlásenie
niektorého svojho kolektívu zo súťaží uplynulej sezóny do súťaží novej sezóny, a naopak ani prihlásenie svojho nového
kolektívu FO-FK do súťaží novej sezóny.
Súťaže ObFZ Michalovce pre sezónu 2016/2017 v ISSF vytvoril sekretár ObFZ dňa 13.6.2016 (vytvoril ich 14) a
od tohto dňa mohli kluby v ISSF vytvoriť svoje nové družstvá pre sezónu 2016/2017 aj so svojimi štadiónmi a podať
prihlášku každého svojho družstva samostatne v ISSF do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2016/2017. Termín na
podanie prihlášok bol do 24.6.2016 do 15:00 h bol (do uvedeného termínu ju nepodalo 20 klubov) a podobne aj na
doručenie tlačiva „Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017“ na ObFZ (do uvedeného
termínu ho nedoručilo 43 klubov).
Informácie o možnostiach vytvorenia spoločného družstva mládeže aj so vzorom dohody boli na webovej
stránke ObFZ zverejnené od 14.6.2016 (využila to len jediná dvojica klubov Ptrukša a Veľké Slemence, pričom prvý z
nich bude mať v nastávajúcej sezóne s druhým z nich spoločné družstvo dorastencov a druhý spoločné družstvo žiakov).
Dňa 28.6.2016 sa pozvánka na túto konferenciu zverejnila na webovej stránke ObFZ a dňa 1.7.2016 sa táto z
ObFZ zaslala e-mailom všetkým klubovým ISSF manažérom FO a FK územne patriacich pod ObFZ, ako aj všetkým
ostatným pozvaným na túto konferenciu.
Dňa 28.6.2016 sa na stránke ObFZ zverejnili „Dôležité upozornenia k prihláškam do súťaží ObFZ
2016/2017“ a dňa 3.7.2016 aj „Požadované žrebovacie čísla a výnimky pre sezónu 2016/2017“, ktoré mohol každý klub
do 5.7.2016 prípadne doplniť.
V súvislosti s prípravou sezóny 2016/2017 ŠTK dňa 20.6.2017 vykonala kontrolu ihriska futb. odd. TJ ŠM
Jovsa, kde svoje domáce stretnutia v VI. lige mužov bude hrať Kusín.
Z uplynulej sezóny ani jedno svoje družstvo do tejto sezóny neprihlásilo týchto 5 klubov: Choňkovce, Nižná
Rybnica, Sejkov, Senné, Tušice TNV. Z družstiev ich kluby neprihlásilo 17 týchto: - 5 družstiev mužov: Choňkovce,
Nižná Rybnica, Sejkov, Senné, Tušice TNV; - 7 družstiev dorastencov: Iňačovce, Lekárovce, Rakovec n/O, Sejkov,
Tibava, Tušice TNV, Úbrež; - 4 družstvá žiakov: Hatalov, Krišovská Liesková, Pozdišovce, Senné; - 1 družstvo
mladších žiakov: Bracovce.
Naopak do novej sezóny sa neprihlásil ani jeden ďalší klub, ktorý v nej neštartoval v uplynulej sezóne, čím sa
počet aktívnych klubov znížil zo 60 na 55. Svojich 5 nových družstiev do tejto sezóny prihlásili kluby tieto: - 1 družstvo
mužov: Petrovce n/L B; - 3 družstvá žiakov: Bracovce, Rakovec n/O, Tibava; - 1 družstvo mladších žiakov: Sobrance.
Počet družstiev v súťažiach ObFZ sa tak znížil o 12, zo 120 na 108.

Súťažné v klady klubov za družstvá do sezóny 2016/2017 a finančná zábezpeka za nové družstvo mužov
prihlásené do najnižšej súťaže ObFZ boli zahrnuté do ZF za 06/2016, ktorú bol každý klub povinný uhradiť do 8.7.2016 a
doklad o tom doručiť na dnešnú konferenciu.
Oznámenie zmien ObFZ Michalovce pre sezónu 2016/2017 k 30.06.2016: FZ boli povinné k 30.6., v
súvislosti s prípravou novej sezóny 2016/2017 súťaží FZ, ako aj s nastávajúcim registračným obdobím, oznámiť zmeny
za svoj FZ na SFZ. ObFZ Michalovce ich oznámil e-mailom dňa 30.6.2016 tieto:
1. zmeny „Matričnej príslušnosti klubov“ - ŠK Agro Palín, OŠK Krišovská Liesková (u oboch zmena
matričnej príslušnosti z VsFZ Košice na ObFZ Michalovce); AFK Topoľany - zmena matričnej príslušnosti z ObFZ
Michalovce na VsFZ Košice.
2. zoznam neaktívnych klubov oproti sezóne 2015/2016 - pre sezónu 2016/2017 sa stali neaktívnymi tieto
FO a FK: FC Nižná Rybnica STAKO, TJ AGRO Sejkov, OFK Senné, OŠK Tušice TNV.
3. zoznam klubov, ktorým je potrebné zmeniť stav „neaktívny“ na „aktívny“ oproti sezóne 2015/2016 –
nebolo to potrebné zmeniť žiadnemu klubu.
Upozornenie na zmeny a doplnky futbalových noriem - povinnosťou klubov bolo oboznámiť sa s doplnkami a
zmenami SPF, RaPP, DP a PF.
Nový názov do novej sezóny neoznámil ani jeden klub.
Vybavovanie kont hráčov k transferom sa má uskutočňovať len v termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ.
Požiadavka kvôli propagácii futbalu je na hlásenie výsledkov prípravných stretnutí a turnajov z letnej prípravy
na ObFZ, za organizovanie vopred nahlásených mládežníckych turnajov sa poskytuje dotácia.
Ďalší ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017 sa vyžrebuje na
základe zaradenia družstiev do súťaží ObFZ mužov a zaradené do neho nebudú B-družstvá mužov.
Povinnosť mať vybavených minimálne 11 RP hráčov každého družstva - každý klub ich mal mať
vybavených už pri prihláške príslušného svojho družstva do súťaže; ktorý ich nemá, je povinný ich vybaviť v priebehu
mesiaca júl.
Čiastky 50% z uhradených pokút za nenastúpenia na stretnutia za sezónu 2015/2016 ObFZ na účty klubov
prevedie do 31.8.2016.
Zaregistrovanie trénerov a predloženie ich licencií bude počas jesennej časti povinnosťou každého trénera, ktorý v
tomto smere v klube robí, resp. zaslať prihlášku na školenie trénerov.
Povinné zabezpečovanie videozáznamu z každého domáceho stretnutia v VII. ligách mužov 2016/2017: VV
na svojom 29. zasadnutí dňa 9.5.2016 schválil návrh KR, z dôvodov sťažností na výkony R a námietok, povinne
zabezpečovať videozáznam z každého domáceho stretnutia v VII. ligách mužov 2016/2017.
Zabezpečenie počítača s pripojením na internet a tlačiarne a príprava nominácie družstva: V
nastávajúcej sezóne sa bude vyžadovať od každého klubu v každej súťaži, aby na domáce stretnutia každého svojho
družstva mal zabezpečený počítač s pripojením na internet a tlačiareň. Nominácie družstiev na jednotlivé stretnutia v
ISSF budú jednotlivé kolektívy povinné pripraviť včas pred stretnutím, a nie až na ihrisku. Tam ich pred stretnutím
môžu už len v prípade potreby upraviť. Papierový zápis zo stretnutia sa bude vyhotovovať len v prípade, ak to
nedovolia technické problémy. Za včasné predloženie papierového zápisu k stretnutiu je zodpovedný vždy domáci klub,
ktorý je povinný aj prvý v ňom uviesť nomináciu svojho družstva a až potom ho dá hosťom. Aj v prípade, ak stretnutie
bude rozhodovať zástupca klubu, bude môcť domáci klubový ISSF manažér cez svoje prístupové kódy do zápisu o
stretnutí v ISSF uviesť všetky údaje zo stretnutia, ktoré mu dá k dispozícii rozhodca stretnutia po stretnutí.
Pripomienky k uzneseniam v ISSF, v ZF a iné problémy v ISSF - kluby sa o nich majú informovať v prvom rade
na svojom zväze (najlepšie telefonicky) a nie cez formulár „Pomoc“.
Upozornenie k úhradám mesačných zberných faktúr v ISSF - povinnosťou klubov je tieto uhrádzať každý mesiac
do 10. v mesiaci tak, aby platby z nich boli importované na účte SFZ do v nich stanovených termínov.
Ďakujem za pozornosť.
Oblastný futbalový zväz
Michalovce

