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Príprava jarnej časti sezóny 2016/2017 súťaží ObFZ
Vážení delegáti konferencie, milí hostia!
V svojich informáciách k tomuto bodu sa chcem zmieniť najprv o všetkých restoch, ktoré evidujú jednotlivé
orgány ObFZ a ktoré boli k 31.12.2016 zverejnené aj v ÚS, potom k jarnej časti tejto sezóny a napokon aj k príprave
nastávajúcej sezóny.
I. Resty k 31.12.2016 (je potrebné ich zrealizovať čo najskôr):
Tlačivo „Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017“ na ObFZ stále nedoručili
tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín, Pozdišovce, Sobrance.
Povinnosťou všetkých klubov bolo v ISSF doplniť chýbajúce údaje o svojom klube a opraviť prípadné zmeny,
najmä zmeny štatutárov (doplnené ich nemá viacero klubov; štatutára nemá uvedeného Tibava).
Povinnosťou FO a FK bolo v 2. polroku 2016 uskutočniť svoje členské schôdze v termíne od 21.10.2016 do
31.12.2016 (ktorý klub ich ako uskutočnil, nech si zhodnotí sám).
Povinnosťou každého R a D bolo uhradiť členský poplatok za sezónu 2016/2017. Stále ho neuhradili títo R:
František Gejguš, Marian Hospodi, Maroš Ivan, Martin Jakubec, Arpád Kopas.
Každý klub bol povinný si vygenerovať členský poplatok 20 € za klub pre sezónu 2016/2017. Informáciu
o tom dostali kluboví ISSF manažéri z ISSF e-mailom dňa 15.11.2016, v prílohe aj s názornou ukážkou. Klub, ktorý toto
doposiaľ nezrealizoval, je povinný tak urobiť obratom.
Dňa 15.12.2016 boli zo SFZ poukázané finančné prostriedky z uhradených členských poplatkov na účty FO
a FK, ktoré majú mládežnícke družstvá zaradené v tejto sezóne 2016/2017 v súťažiach FZ, pričom na 1 družstvo pripadlo
157,70 €. Podmienkou pre to bolo nahratie IBAN kódu v ISSF do 10.12.2016. Z našich klubov ho nemalo nahratých
týchto 10 FK: Beša, Budkovce, Malčice, Oborín, Porostov, Rus. Hrabovec, Tibava, Veľké Slemence, Vojany, Zempl.
Široká. Požadované podklady k tomu do 9.12.2016 na ObFZ doručili 3 z nich (Oborín, Porostov, Veľ. Slemence) a po
tomto termíne 1 (Zempl. Široká). Stále ich nedoručili ich a obratom ich boli povinní doručiť ešte tieto FK: Beša,
Budkovce, Malčice, Rus. Hrabovec, Tibava, Vojany. Aj napriek tomu požiadavku na doplneniu IBAN na SFZ sekretár
ObFZ zaslal do 9.12.2016 u všetkých okrem FK Beša. Finančné prostriedky z členského boli poukázané pre 44 FO a FK
územne patriacich pod náš ObFZ v celkovej čiastke 11.196,70 € za 71 mládežníckych družstiev (správne mala byť čiastka
za 68 družstiev (Lesné, Malčice, Močarany) mali nesprávne uvedené po 2 družstvá, čo SFZ vyrieši v januári 2017).
Pretrvávajúce zastavenie činnosti nepodmienečne pre nedoručenie RP na ŠTK od 25.8.2016 až do ich doručenia
na ObFZ, majú títo hráči: Denis Demeter (Zalužice), Dávid Demeter (Sobrance B).
Doklad o úhrade poriadkovej pokuty na ObFZ stále nedoručil rozh. A. Kopas (4 €).
Zberné faktúry z ISSF za 2. polrok 2016 nemali uhradené tieto kluby: - za 10/2016: Bánovce n/O, Malčice,
Palín. Každý FO a FK, ktorý nemal platbu zo ZF za príslušný mesiac importovanú na účte SFZ do termínu uvedeného
v tejto ZF, mal od tohto termínu zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a bol, a aj v ďalšom období bude,
povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti a pozastavenie vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov
cez Matriku ObFZ v ISSF k 31.12.2016 stále mali tieto FO a FK: - od 15.11.2016: - za neimportovanie platby zo ZF za
10/2016 na účet SFZ: Bánovce n/O, Malčice, Palín.
II. Príprava jarnej časti sezóny 2016/2017:
Žiadosti o základnú registráciu hráča sa môžu v ISSF podávať, podľa RaPP, čl. 12/8, 19/2, pre všetkých bez
rozdielu veku v tomto registračnom období od 1.1.2017 do 31.3.2017. U hráčov nad 12 rokov sa tieto po tomto termíne
budú môcť podávať až v ďalšom registračnom období od 1.7.2017 do 30.9.2017. U hráčov do 12 rokov sa tieto môžu
podávať stále.
Dňa 17.1.2017 sa na ObFZ uskutoční pracovné stretnutie R a D súťaží SFZ a VsFZ za účelom rozboru videí a
otázok z PF pred blížiacimi sa zimnými seminármi SFZ a VsFZ.

Od 15.11.2016 mali kluby možnosť do 30.11.2016 telefonicky predbežne oznámiť svoj záujem o štart v 11.
ročníku „Turnaja ObFZ v halovom futbale družstiev mužov FO a FK“ pre sezónu 2016/2017 organizovanom dňa
21.1.2017. Do 30.11.2016 svoj záujem oznámili len 2 kluby, do 31.12.2016 ďalšie 4 (do termínu porady 11.1.2017 ďalšie
3, a po vyžrebovaní ďalšie 2). Turnaj sa uskutoční ako jednodňový v sobotu 21.1.2017 od 8:00 h do 15:00 h v Športovej
hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach a od 8:00 h do 13:30 h v Mestskej športovej hale v Michalovciach (pri
zimnom štadióne) za účasti 8 družstiev v 2 skupinách: A-skupina (ŠH GPH Michalovce): 1. Žbince, 2. Krásnovce, 3.
Bánovce n/O, 4. Budkovce; B-skupina (MŠH Michalovce): 5. Strážske B, 6. Hatalov, 7. Rakovec n/O, 8. Moravany. ObFZ
aj touto cestou na tento turnaj pozýva čo najširšiu futbalovú verejnosť.
Z dôvodu lepšej propagácie futbalu ObFZ vyzýva kluby o hlásenie výsledkov prípravných stretnutí zo zimnej
prípravy e-mailom na ObFZ, odkiaľ budú raz týždenne zasielané k zverejneniu na webovú stránku i do tlače.
Dňa 25.2.2017 je naplánovaný zimný seminár R a D súťaží ObFZ pred štartom jarnej odvety súťaží ObFZ.
Každý FO a FK má mať aktívneho Klubového ISSF manažéra (resp. aj dvoch), ktorý je povinný minimálne raz
za 3 dni sledovať svoje doručené futbalové e-maily i oznamy v ISSF a reagovať na ne.
Každý klubový ISSF manažér je povinný v prvých dňoch každého mesiaca v ISSF sledovať zbernú faktúru
svojho klubu, a má zabezpečiť jej importovanie na účet SFZ do termínu v nej uvedeného (je potrebné ju uhrádzať aspoň
3 dni pred týmto termínom).
Terajšie obdobie by kluby mali využiť:
- do 31.3.2017 na vybavenie prihlášok k registrácii novým hráčom i ich RP (k vybaveniu prihlášky
k registrácii v ISSF hráč musí mať svoju aktívnu e-mailovú adresu; k prihláške o registráciu je hráč povinný vyjadriť sa
elektronicky do 3 dní a klub je povinný hneď po jej podaní v ISSF doručiť na ObFZ kópiu RL hráča, stačí aj e-mailom;
až potom ju môže schváliť matrikár; po schválení prihlášky môže klub požiadať v ISSF o vydanie RP hráča; pri hráčoch
je povinnosťou uvádzať, že fotografia je verejná (kluby, ktoré ju nemajú v ISSF pri svojich hráčoch verejnú, ju majú
zmeniť na verejnú).
- do 15.3.2017 na vybavenie klasických prestupov a do 31.3.2017 aj prestupov s obmedzením (k tomu je
hráč povinný mať vybavené hráčske konto v ISSF - vybavuje sa na Matrikách FZ osobne, pri hráčoch do 18 rokov v
zastúpení rodičom alebo zákonným zástupcom, po predložení OP a aktívnej osobnej e-mailovej adresy hráča (na ObFZ
v Michalovciach v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ); ku klasickému prestupu je hráč povinný
vyjadriť sa elektronicky do 3 dní, ináč ho ISSF zamietne; v prípade, ak je pri tomto prestupe uvedené odstupné, po
schválení prestupu je materský klub povinný novému klubu vystaviť a obratom zaslať faktúru za odstupné za hráča,
pričom nový klub je povinný faktúru uhradiť do 14 dní; ak sa tak nestane, je potrebné cez elektronickú podateľňu v ISSF
toto oznámiť podaním na príslušnú DK, ktorá to rieši zastavením činnosti hráčovi a pokutou; k prestupu s obmedzením je
hráč povinný vyjadriť sa v ISSF do 3 dní a do 3 dní od jeho súhlasu je povinný vyjadriť sa k nemu aj materský klub
hráča, ináč ho ISSF zamietne)
- na vybavenie registračných preukazov pre svojich funkcionárov (predseda, tajomník, ekonóm, klubový
manažér, tréner, vedúci družstva, a pod.), lebo každý funkcionár je povinný mať vybavený registračný preukaz člena SFZ
(tieto preukazy každému funkcionárovi príslušného klubu má objednať klubový ISSF manažér). Na volebnú konferenciu
FZ musí mať zástupca klubu vybavený RP, ktorým sa bude povinný pred jej konaním prezentovať
- na vyhľadávanie uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu, lebo o to sa kluby vôbec
nestarajú, ale každý chce mať obsadeného R, a len dobrého.
Povinnosťou klubov je mať vyškolených trénerov pri svojich družstvách. Povinnosťou vyškolených trénerov,
ktorí nie sú zaregistrovaní v ISSF, je sa v ňom zaregistrovať. Povinnosťou tých trénerov, ktorým skončila platnosť ich
kvalifikácie, je si ju predĺžiť. Povinnosťou tých, ktorí v tomto smere v klube robia, je zaslať prihlášku na školenie trénerov.
V kluboch dbať na minimálnu vybavenosť futbalových ihrísk pre jednotlivé súťaže podľa RS (v tomto
smere sú najväčšie problémy u družstva mužov Sobrance B).
V súťažiach VI. ligy mužov a VII. líg mužov je povinnosť zabezpečovania videozáznamu z každého
domáceho stretnutia.
Každý klub, ktorý má záujem postúpiť do vyššej súťaže, musí splniť podmienky pre uvedenú súťaž, aj
ohľadom mládežníckych družstiev, aj ohľadom vybavenosti, lebo ináč sa mu neumožní postúpiť.
Každý kolektív v každej súťaži ObFZ je povinný mať včas pred každým stretnutím (aspoň 30´ vopred)
pripravenú nomináciu svojho družstva v elektronickom zápise o stretnutí (môže ju pripraviť už doma, a nie až na
ihrisku; tam ju pred stretnutím môže v prípade potreby upraviť). Vo všetkých kluboch zabezpečiť v kabíne R na ihrisku
počítač s pripojením na internet a tlačiareň, aby sa dal zápis po stretnutí uzatvoriť elektronicky priamo na štadióne.
Ak na stretnutí nie je kvalifikovaný R, domáci klubový ISSF manažér má možnosť cez svoje prístupové kódy do zápisu

o stretnutí v ISSF cez „Zápis pre laika“ uzavrieť nominácie oboch družstiev a po stretnutí doň doplniť všetky údaje zo
stretnutia, ktoré mu dá k dispozícii rozhodca stretnutia po stretnutí (papierový zápis zo stretnutia sa má vyhotovovať len
vtedy, ak to nedovolia technické problémy; predkladá ho domáci klub, ktorý je povinný aj prvý v ňom uviesť
nomináciu svojho družstva a až potom ho dá hosťom; je zodpovedný aj za jeho vyplnenie po stretnutí spolu s KD a VD
oboch družstiev, a aj za jeho doručenie na ObFZ v najbližší pracovný deň po stretnutí)
Kluby sú povinné všetky podania na komisie podávať cez elektronickú podateľňu v ISSF podaním na
príslušnú komisiu. Teraz je to už vybavené tak, že ak klub žiada napr. o zmenu termínu stretnutia, tak v ISSF v zápise
príslušného stretnutia podaním na ŠTK cez „Žiadosť o zmenu termínu stretnutia“ o túto zmenu požiada, pričom žiadosť
automaticky dostane aj súper; ten je povinný obratom podaním na ŠTK sa k tejto žiadosti vyjadriť; potvrdenie o dôvode
zmeny termínu je žiadateľ povinný doručiť obratom na ŠTK.
ObFZ už teraz vyzýva všetkých R, D, funkcionárov FO a FK, funkcionárov orgánov ObFZ, k príprave „Rozpisu
súťaží ObFZ Michalovce 2017/2018“ - svoje návrhy na zmeny, pripomienky a doplnky k jeho kvalitatívnemu zlepšeniu
je potrebné doručiť e-mailom na ObFZ do 30.4.2017 s uvedením mena, priezviska a funkcie odosielateľa.
Sekretariát ObFZ sa každoročne snaží zorganizovať aj pracovné stretnutie klubových ISSF manažérov
patriacich pod matriku ObFZ z dôvodu prenosu najnovších informácií a pomoci pre kluby, no podľa účasti na nich, záujem
o ich organizovanie veľký nie je.
Členské schôdze futbalových oddielov a futbalových klubov v 1. polroku 2017: Tieto by mali kluby
uskutočniť v mesiaci jún do 30.6.2017.
III. Príprava nastávajúcej sezóny 2017/2018:
Susedné kluby malo využívajú možnosť vytvoriť spoločné družstvá mládeže tak, že jeden klub by mal
družstvo dorastencov a druhý družstvo žiakov. V tejto sezóne to tak majú len Ptrukša a Veľ. Slemence, Moravany
a Rakovec n/O, pričom spoločné družstvo dorastencov majú Zempl. Široká a Iňačovce.
Prihlásenie nových družstiev do sezóny 2017/2018 je potrebné predbežne telefonicky oznámiť na ObFZ
priebežne, najneskôr však do 8.6.2017 (nové družstvo musí mať k tomu termínu vybavených minimálne 11 RP).
Oznámenie o neprihlásení družstva zo súťaží ObFZ z tejto sezóny do novej sezóny je potrebné doručiť na ObFZ do
najneskôr do 24.6.2017 aj s uvedením dôvodu.
Ak sa do sezóny 2017/2018 prihlásia kluby, ktoré nemali zastúpenie v tejto sezóne, musia mať na súťaž
pripravené ihriská podľa podmienok stanovených RS. ŠTK u nich vykoná kontrolu ihrísk v dňoch 15.-30.6.2017.
Termín podania elektronických záväzných prihlášok družstiev do súťaží ObFZ 2017/2018 je do 23.6.2017.
Za každé družstvo sa musí podať samostatná prihláška. Od každého klubu sa bude vyžadovať vyplniť a na ObFZ do
tohto termínu na ObFZ doručiť aj tlačivo „Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2017/2018“
(bude zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred). V júni 2017 budú v ISSF vytvorené súťaže
ObFZ pre sezónu 2017/2018 a povinnosťou klubového ISSF manažéra pred podaním záväznej prihlášky družstva do
súťaže bude v ISSF v časti „Družstvá“ najprv vytvoriť družstvá (vekové kategórie) svojho klubu a ich štadióny pre nový
súťažný ročník 2017/2018.
Súťažné vklady za družstvá FO a FK pre sezónu 2017/2018 budú v dňoch 24.-30.6.2017 zahrnuté do ZF za
06/2017 a povinnosť klubu bude uhradiť túto do 7.7.2017, kedy sa uskutoční nasledujúca riadna konferencia ObFZ (kópiu
dokladu o tom klub doručí najneskôr na túto konferenciu).
Finančná zábezpeka za nové družstvá mužov FO a FK prihlásené do najnižších súťaží „Majstrovstiev
ObFZ Michalovce“ 2017/2018 bude v dňoch 24.-30.6.2017 vo výške 170 € zahrnutá do ZF za 06/2017 a povinnosť klubu
bude uhradiť túto do 7.7.2017, kedy sa uskutoční nasledujúca riadna konferencia ObFZ (kópiu dokladu o tom klub doručí
najneskôr na túto konferenciu)..
Do vyššej súťaže môžu záväznú prihlášku podať všetky družstvá, ktoré sa umiestnili vo svojej súťaži do 3.
m., pričom musia spĺňať podmienky účasti v nej. Postup však majú zabezpečený len víťazi jednotlivých súťaží, ak budú
spĺňať podmienky účasti vo vyššej súťaži. Družstvá z 2.-3. miesta tam môžu byť doplnené pri voľnom mieste.
Pri postupe družstva mužov do súťaží VsFZ sa vyžaduje, aby toto malo v dlhodobých súťažiach FZ zaradené
družstvo dorastencov a družstvo žiakov s počtom hráčov 11, pričom musí splniť aj podmienky vybavenia štadióna.
Informácie o príprave súťaží ObFZ 2017/2018 budú priebežne zverejňované len na stránke ObFZ.
Ďakujem za pozornosť.

Oblastný futbalový zväz Michalovce

