Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 7 z 13.8.2015
SPRÁVY VV ObFZ:
Zmena ÚHČ v dňoch 15.-16.8.2015: Z dôvodu extrémnych horúčav VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa
10.8.2015 rozhodol odohrať všetky majstrovské stretnutia súťaže IV.L d vyžrebované na sobotu 15.8.2015 o 17:30 h a
všetky majstrovské stretnutia súťaží VI.L m, VII.L V m, VII.L Z m, vyžrebované na nedeľu 16.8.2015, odohrať o 17:30
h (mimo schválených výnimiek: stretnutie 2.k. VI.L m Pavlovce n/U - Malčice sa odohrá o 13:00 h; stretnutie 2.k. VII.L
V m Rem. Hámre - Záhor sa odohrá o 14:15 h). Oznámenie o tom bolo dňa 11.8.2015 zaslané z ObFZ e-mailom
k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je od 11.8.2015 umiestnené v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume
11.8.2015.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Upozornenie k zverejňovaniu „Úradných správ ObFZ Michalovce“ v sezóne 2015/2016: Sekretariát ObFZ
upozorňuje, že počnúc nasledujúcou úradnou správou bude správy jednotlivých orgánov ObFZ zverejňovať tak, ako ich
tieto doručia e-mailom na ObFZ do štvrtka do 11:00 h. Všetky orgány ObFZ zodpovedajú za obsahovú, gramatickú
i grafickú úpravu svojich správ. Každá úradná správa ObFZ by mala byť zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, vždy najneskôr v piatok do 9:00 h.
Oznamy ObFZ: Vzhľadom k tomu, že niektoré informácie a správy sa v úradných správach opakovali a stále
opakujú, všetky tieto budú zverejňované každý piatok najneskôr do 9:00 h na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom
menu uprostred, v časti pod názvom „Oznamy ObFZ“, pričom tieto budú aktualizované vždy za obdobie od jedného
štvrtka od 11:00 do druhého štvrtka do 11:00 h. Za ich obsahovú, gramatickú i grafickú úpravu, zodpovedá sekretár
ObFZ.
Upozornenie k zverejňovaniu „Obsadenia R a D súťaží ObFZ Michalovce“ v sezóne 2015/2016:
Sekretariát ObFZ upozorňuje, že jednotlivé obsadenia R a D na stretnutia jednotlivých kôl súťaží ObFZ bude v tejto
sezóne 2015/2016 počas súťaží zverejňovať každý utorok najneskôr do 9:00 h na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, v časti pod názvom „Obsadenia R - D“. Za ich obsahovú, gramatickú i grafickú úpravu,
zodpovedá KR ObFZ.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Zberné faktúry z ISSF za 07/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 2.8.2015 a uhradené mali byť do
12.8.2015. Dovtedy mali byť platby za tieto ZF importované na účte SFZ. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr
9.8.2015. V termíne od 6.8.2015 do 13.8.2015 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto ďalších FO a
FK (22; predtým od 8) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 7.8.2015 (1):
Jovsa; - dňa 10.8.2015 (3): Pavlovce n/U, Ptrukša, Žbince; - dňa 11.8.2015 (2): Horovce, Iňačovce; - dňa 12.8.2015
(11): Beša, Budkovce, Dúbravka, Choňkovce, Krásnovce, Moravany, Porostov, Pozdišovce, Rakovec n/O, Remetské
Hámre, Vojany; - dňa 13.8.2015 (6): MI - AFK Topoľany, Oborín, Ruský Hrabovec, Senné, TJ FK Družstevník
Trhovište, Vyšné Remety. Do 13.8.2015 do 11:00 h ich už týmto na účte SFZ mali importované všetky FO a FK (31).
SPRÁVY KR ObFZ:
Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016“: Uskutočnil sa v piatok 7.8.2015 od 16:00
h na ObFZ v Michalovciach. Jeho hlavnou náplňou boli informácie o príprave sezóny 2015/2016, pričom sa poukázalo na
požiadavky na R a D. Informácia bola aj o spracovaní zápisu o stretnutí v ISSF, ako aj o zmenách a doplnkoch v PF pre
nový súť. ročník. Tohto seminára sa mali zúčastniť všetci R a D zaradení na nominačné listiny súťaží ObFZ 2015/2016.
Účasť na ňom bola povinná a bola jednou z podmienok pre ďalšie obsadzovanie v jesennej časti súťaží ObFZ 2015/2016.
Tohto seminára sa zúčastnilo 22 R a 8 D. Ospravedlnení boli 3 R a 1 D. Bez akéhokoľvek ospravedlnenia sa ho
nezúčastnil 1 D.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 6.8.2015 do 12.8.2015 dostala a vzala na vedomie tieto: A) od R: a) o neúčasti
na letnom seminári R a D dňa 7.8.2015: P. Koščo - rod. dôv, J. Škodi - rod. dôv., A. Kopas - prac. dôv.; b) o zruš. obs.: M.
Verdžák na 15.8.2015 - prac. dôv., J. Škodi od 14.8.2015 do 16.8.2015 - prac. dôv.; F. Gejguš na 16.8.2015 - rod. dôv.; B)
od D: - o neúčasti na letnom seminári R a D dňa 7.8.2015: L. Vojtko - osob. dôv.
Vrátenie videozáznamu od KR: Na Se si ho môžu v termíne vopred dohodnutom telefonicky so sekretárom
ObFZ vyzdvihnúť tieto FO a FK: Tušice TNV (zo stretn. 26.k. VI.L m Tušice TNV - Hatalov zo 14.6.2015).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 8.-16.8.2015: KR ich dňa 12.8.2015 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 7, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 21.-26.8.2015: KR ho dňa 12.8.2015 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ v utorok 18.8.2015, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na Se ObFZ do St 19.8.2015 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: a) Budkovce (zo stretn. 1.k. VI.L m Budkovce - Tušice TNV z
9.8.2015); b) Žbince (zo stretn. 1.k. VI.L m Žbince - Zempl. Široká z 9.8.2015).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 19.8.2015 sa majú dostaviť tieto stránky: a) o 15:30 h: - rozh.: A.
Kopas, P. Koščo, J. Škodi; - deleg.: L. Vojtko, D. Demčák (všetci z dôvodu neúčasti na letnom seminári R a D dňa

7.8.2015); b) o 16:00 h: - rozh.: L. Kurták; deleg.: M. Sabo (obaja z dôvodu nedostatkov v stretn. 1.k. VII.L Z m Bánovce
n/O - Vojany z 9.8.2015.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 22.23.8.2015: KR ho dňa 12.8.2015 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 3.
kolo - sobota 22.8.2015 o 13:00 h: Petrovce n/L - Rakovec n/O, Krásnovce - Hatalov; VI. liga mužov: - 3. kolo - nedeľa
23.8.2015 o 13:00 h: Zalužice - Tušice TNV, Krásnovce - Hatalov; VII. liga Východ mužov: - 3. kolo - nedeľa 23.8.2015 o
13:00 h: Jovsa - Poruba p/V, Sejkov - Nižná Rybnica.
Nariadenie pre všetkých R stretnutí v súťažiach ObFZ 2015/2016: Každý R je povinný v zápise z každého
stretnutia súťaží ObFZ 2015/2016 v poznámkach R uviesť, či domáci klub mal alebo nemal pri stretnutí k dispozícii počítač
alebo notebook s pripojením na internet.
SPRÁVY DK ObFZ:
Žiadosti o zmenu DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - odpustenie zvyšku DO: Eduard Danko (Horovce m; 10
€/ZF) - od 12.8.2015.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ 2015/2016“: Rozhodnutia DK: a) 1 stretn.
NEPO: Marek Šalacha (Hatalov m; 10 €/ZF), Michal Kanči (Malčice m; 10 €/ZF), Pavol Vojník (Senné m; 10 €/ZF),
Milan Tokár (Nacina Ves d; 5 €/ZF), Tomáš Fenčík (Vinné d; 5 €/ZF) - všetci od 12.8.2015; b) 3 stretn. NEPO: Cyril Bogár
(TJ FK Družst. Trhovište m; 10 €/ZF) od 12.8.2015.
Podnet na prešetrenie incidentu po stretnutí: DK ho dostala dňa 10.8.2015 od AFK Topoľany (poplatok 10
€/ZF) podaním na DK cez elektronickú podateľňu v ISSF k stretnutiu 1.k. VI.L m Malčice - Topoľany z 9.8.2015. Na
základe neho i ďalších zistení konštatovala, že v areáli štadióna sa nevyskytli žiadne neprístojnosti, preto upustila od
ďalšieho disciplinárneho konania.
Doručenie dokladu o úhrade poriadkovej pokuty: Na ObFZ ho už dodatočne doručili aj títo odosielatelia: dňa 10.8.2015: rozh. A. Kopas - za neuvedenie ČK v zápise zo stretnutia 26.k. VII.L Z m TJ FK Družst. Trhovište Rakovec n/O 3:5 zo 14.6.2015 (10 € - DK: PPJ - m - 14.6.2015) - uhr. dňa 10.8.2015. DK ďalší postih voči uvedenému R
nevyvodila. Tým už doklady o úhrade pokút za uplynulú sezónu doručili všetci R a D.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Zrušenie odohrania stretnutia v pôvodne stanovenom termíne: ŠTK dňa 9.8.2015 na základe telefonického
oznámenia A. Szabóa (funkcionár FK Ptrukša) o nespôsobilej HP zrušila odohranie stretnutia 1.k. VII.L Z m Ptrukša - Pus.
Čemerné dňa 9.8.2015. Zrušenie odohrania tohto stretnutia bolo následne telefonicky oznámené súperovi a R.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 15.16.8.2015: Pretože zmenu termínov stretnutí v dňoch 15.-16.8.2015 už dňa 10.8.2015 prerokoval VV (jeho rozhodnutie
o zmene termínov je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred pri dátume 11.8.2015), ŠTK sa
už uvedeným návrhom KR nezaoberala.
Súčasný štart hráčov v kategóriách žiakov a dorastencov: ŠTK ho na základe stanovených potvrdení na
predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa 12.8.2015: Kusín (Tkáč Sebastián –
010207 - potvrdenia už pre dosiahnutie veku 14 rokov nepotreboval). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila
príslušným FO a FK.
Súčasný štart hráčov v kategóriách dorastencov a mužov: ŠTK ho na základe stanovených potvrdení na
predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa 7.8.2015: Porostov (Horváth Matej 990803, Chachaľák Daniel - 980916, Špak Rastislav - 990710); - dňa 12.8.2015: Kusín (Činčár Martin - 990619 - platí do
24.2.2016). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Nepripravenie nominácií družstiev k elektronickému zápisu v ISSF pred stretnutím: Každý klub je
povinný zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie k elektronickému zápisu v ISSF
včas pred stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 8.-9.8.2015 tieto takto nepripravili tieto družstvá
týchto FO a FK v týchto súťažiach: - IV.L d: Palín d, Vinné d; - VII.L V m: Senné m, Koromľa m, Záhor m,
Podhoroď m; - VII.L Z m: Veľ. Kapušany B m, Lesné m, Bánovce n/O m, Vojany m. ŠTK dáva návrh pre DK na
udelenie PP pre tieto družstvá FO a FK po 4 €.
Nepripravenie techniky k stretnutiu: Každý klub je povinný zabezpečiť ku každému domácemu stretnutiu
každého svojho družstva včas pred stretnutím pre potreby R aj počítač alebo notebook s pripojením na internet.
V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 8.-9.8.2015 toto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto
súťažiach: - VII.L Z m: Bánovce n/O m. ŠTK dáva návrh pre DK na udelenie PP pre tieto družstvá FO a FK po 7 €.
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie 1.k. IV.L d z 8.8.2015: Nac. Ves - Vinné (37´ pre
zdĺhavú prípravu nominácie družstva v ISSF zo strany hostí); ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP; návrh PP pre DK
do ZF: Vinné (14 € - ŠTK: nNnS - d - 8.8.2015).
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží ObFZ v sezóne 2015/2016: ŠTK ich k 12.8.2015 zo
stretnutí hraných v dňoch 8.-9.8.2015 schválila všetky, okrem týchto: - VII.L Z m: Ptrukša - Pus. Čemerné (1.k.; stretnutie
bolo v pôvodne stanovenom termíne zrušené).
Stanovisko k žiadosti o zmenu termínu stretnutia: ŠTK ho dostala od týchto FO a FK: - Rakovec n/O - dňa
7.8.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene termínu stretnutia 3.k. VII.L Z m Vojany - Rakovec n/O z
Ne 23.8.2015 o 16:00 h na So 22.8.2015 o 16:00 h z dôvodu obecných slávností vo Vojanoch (Rakovec n/O s navrhovanou
zmenou súhlasil).

Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK: - Vojany dňa 5.8.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene termínu stretnutia 3.k. VII.L Z m Vojany - Rakovec n/O
z Ne 23.8.2015 o 16:00 h na So 22.8.2015 o 16:00 h z dôvodu obecných slávností vo Vojanoch (Vojany poplatok 10 € za
žiadosť); ŠTK na základe súhlasu súpera nariadila toto stretnutie odohrať v So 22.8.2015 o 16:00 h vo Vojanoch; - Ptrukša
- dňa 10.8.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene termínu stretnutia 1.k. VII.L Z m Ptrukša - Pus.
Čemerné z 9.8.2015 z dôvodu nespôsobilej HP; navrhovaný termín dohrávky - štvrtok 20.8.2015 o 17:30 h (podaním cez
elektronickú podateľňu v ISSF je povinný sa k tomuto termínu obratom vyjadriť aj FK Pus. Čemerné; poplatok za
žiadosť bude stanovený až po doručení vyjadrenia FK Pus. Čemerné); - Veľ. Kapušany - dňa 10.8.2015 podaním cez
elektronickú podateľňu v ISSF k zmene termínu stretnutia 4.k. VII.L Z m Veľ. Kapušany B - Beša z 30.8.2015 na stredu
2.9.2015 o 16:00 h z dôvodu konania „Lečofestivalu“ na štadióne MFK Veľ. Kapušany (FK Veľ. Kapušany je povinný
na ObFZ doručiť potvrdenie o organizovanom podujatí; podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF je povinný sa
k tomuto termínu obratom vyjadriť aj FK Beša; poplatok za žiadosť bude stanovený až po doručení vyjadrenia FK Beša);
- Sobrance - dňa 12.8.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene termínu a miesta domácich stretnutí
družstva Sobrance B v VIII.L m na nedeľu o 10:30 h na futbalovom ihrisku II.ZŠ na Ul. Komenského v Sobranciach
(poplatok 10 € za žiadosť).
Upozornenie k žiadostiam o zmenu termínu stretnutia: Žiadosť o zmenu termínu stretnutia žiadajúci klub
podáva v elektronickej podateľni v ISSF podaním na komisiu (ŠTK). Pri jej podaní je povinný uviesť: súťaž; kolo;
stretnutie; zmenu, o akú FK žiada vo svojom podaní; dôvod. Mnohé FK neuvádzajú niektoré z uvedených údajov, čo
sťažuje prácu ŠTK pri riešení ich podaní. K schváleniu žiadosti je nutný aj súhlas súpera podaný v elektronickej podateľni
v ISSF podaním na komisiu (ŠTK). Bez tohto podania súpera ŠTK nebude súhlasiť so žiadosťou o zmenu termínu.
Žiadateľ je povinný na ŠTK k podanej žiadosti doručiť aj potvrdenie organizácie k dôvodu žiadosti.
Predvolanie: Na najbližšie zas. ŠTK v stredu 19.8.2015 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:40 h: - rozh.:
Lukáš Kurták; - deleg.: Milan Sabo - obaja ohľadom stretnutia 1.k. VII.L Z m Bánovce n/O - Vojany z 9.8.2015.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 22.23.8.2015: ŠTK ho dňa 12.8.2015 prerokovala a schválila.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 8.-9.8.2015:
IV. liga dorastencov: - 1. kolo - sobota 8.8.2015 o 16:30 h: Nacina Ves - Vinné (Matej ako R za M.
Čeklovského).
VI. liga mužov: - 1. kolo - nedeľa 9.8.2015 o 17:30 h: Malčice - Topoľany (Geci ako D - zruš.), Zalužice Krásnovce (Ferko ako AR1 - dopln., Pčolár ako D - zruš.).
VII. liga Západ mužov: - 1. kolo - nedeľa 9.8.2015 o 17:30 h: Iňačovce - Pozdišovce (Pčolár ako D za Saba),
Trhovište - Lesné (Geci ako D - dopln.), Bánovce n/O - Vojany (Sabo ako D - dopln.).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 15.-16.8.2015:
IV. liga dorastencov: - 2. kolo - sobota 15.8.2015 o 17:30 h: Hatalov - Petrovce n/L (Dziad ako R za J.
Škodiho), Trhovište - Žbince (Ferko ako R za Verdžáka).
VI. liga mužov: - 2. kolo - nedeľa 16.8.2015 o 17:30 h: Vyš. Remety - Žbince (Pčolár ako D - zruš.).
VII. liga Východ mužov: - 2. kolo - nedeľa 16.8.2015 o 17:30 h: Podhoroď - Ruský Hrabovec (Ubľanský ako R
za Gejguša; Pčolár ako D - dopln.), Rem. Hámre - Záhor (o 14:15 h: Ondrík ako R za J. Škodiho), Veľké Revištia B - Jovsa
(Jakubec ako R za Ubľanského).
VII. liga Západ mužov: - 2. kolo - nedeľa 16.8.2015 o 17:30 h: Lesné - Ptrukša (Tušek st. ako R za Jakubeca).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ v dňoch 01.-09.08.2015: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a
informácia o nich bola z ObFZ dňa 10.8.2015 zaslaná e-mailom aj k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde je
umiestnená v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 10.8.2015.
Vyžiadania hráčov do zahraničia (z ÚS SFZ č. 6 zo 7.8.2015 - zo Správ Matriky SFZ): Medzi hráčmi,
uvedenými v tejto ÚS SFZ a vyžiadanými do zahraničia, sú aj títo hráči z FO - FK územne patriacich pod ObFZ
Michalovce: ANGLICKO: Vladimír Dadu, Richard Dadu (obaja TJ Družstevník Čičarovce).
SPRÁVY KM ObFZ:
Mini Champions liga Slovensko 2015 (z ÚS VsFZ č. 4 zo 7.8.2015 - zo Správ KM VsFZ): Propozície,
prihláška, súpiska a pravidlá pre vekovú kategóriu U12 (narodení po 1.1.2004 a mladší) sú zverejnené na web stránke
VsFZ vo flash správach (vpravo) a v zložke Tréneri a mládež - Turnaje mládeže. Termín zaslania prihlášky je 14. 8. 2015.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF.
Poznámka: Tento priestor má vyhradený ObFZ Michalovce a v plnom rozsahu zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

