Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 8 z 25.8.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 18.8.2016 do 24.8.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: - Vyš. Remety (zo stretn. 1.k. VI.L m Vyš. Remety - Pavlovce n/U zo 7.8.2016; bez opatrení; klub si ho môže
prevziať na ObFZ v termíne vopred dohodnutým so sekretárom).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 24.8.2016 dostala od týchto FO a FK: - Hatalov (zo stretn.
2.k. VI.L m Hatalov - Kusín zo 14.8.2016).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 18.8.2016 do 24.8.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.:
J. Škodi na 20.8.2016 - osob. dôv., M. Ivan na 22.8.2016 - osob. dôv., D. Čeklovský na 28.8.2016 - rod. dôv., A. Kopas na
27.8.2016 - rod. dôv., M. Hospodi na 21.8.2016 - zdrav. dôv., P. Rapáč na 28.8.2016 - rod. dôv., M. Mazár na 1.9.2016 prac. dôv.; - od D: a) o zruš. obs.: V. Pčolár na 28.8.2016 - rod. dôv.; b) o neobs.: A. Žoffčák na 3.-4.9.2016 - rod. dôv.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 24.8.2016 sa naň dostavili: - rozh.: J. Škodi - z dôvodu nedostatkov v
elektr. zápise v ISSF; KR ho s ním vykonala, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 24.8.2016: - z dôvodu neospr. neúčasti na zas.
KR: - rozh.: M. Ivan - na 1 stretn.
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 24.8.2016 navrhla pre DK udeliť tieto: - za oneskorené spracovanie elektr. zápisu
o stretn. v ISSF.: - rozh.: J. Škodi (2 € - KR: OSEZoS - m - 14.8.2016 a 21.8.2016). Uhradiť poštovým peňažným poukazom
ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 31.8.2016 do 15:00 h na ObFZ.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 20.-28.8.2016: KR ich dňa 24.8.2016 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 8, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 2.-4.9.2016: KR ho dňa 24.8.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude dňa 30.8.2016 na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 31.8.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: a) o 15:30 h: - rozh.: D.
Ihnacik, M. Končík, M. Ivan, P. Vass, R. Mitrík, P. Dziad; - del.: L. Didič - všetci z dôvodu nedostatkov v elektr.
zápise v ISSF; b) o 15:40 h: - záujemci o kval. R: M. Miľo, Š. Miľo - obaja z dôvodu preskúšania z PF.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2016/2017 z
dôvodu nedostatku R v dňoch 3.-4.9.2016: KR ho dňa 24.8.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na
ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 5. kolo - sobota 3.9.2016 o 12:30 h: Čičarovce - Vinné; V. liga Východ dorastencov: - 3.
kolo - sobota 3.9.2016 o 12:30 h: Podhoroď - Veľ. Revištia; V. liga Stred dorastencov: - 3. kolo - sobota 3.9.2016 o 12:30
h: Budkovce - Dúbravka; V. liga Západ dorastencov: - 1. kolo - sobota 3.9.2016 o 12:30 h: Zalužice - Lesné; VI. liga
mužov: - 5. kolo - nedeľa 4.9.2016 o 12:30 h: Krásnovce - Hatalov, Budkovce - Dúbravka; VII. liga Západ mužov: - 3.
kolo - nedeľa 4.9.2016 o 12:30 h: Lesné - Malčice; VIII. liga mužov: - 5. kolo - nedeľa 4.9.2016 o 12:30 h: Úbrež Sobrance B.
Diplom za úspešné absolvovanie „Školy mladých rozhodcov ObFZ Michalovce“ v sezóne 2015/2016:
Odovzdával sa na letnom seminári R a D dňa 29.7.2016, kde si ho prevzalo 9 absolventov tejto školy v sezóne 2015/2016.
Ďalší si ho prevzali na ObFZ dodatočne. Stále si ho neprevzali a obratom si ho majú prevziať aj: M. Jakubec, B. Ondrík.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Nepripravenie a neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF - oprava ÚS č. 7: Po opätovnej
kontrole ŠTK zrušila túto informáciu o nepripravení nominácie družstva v tomto stretnutí: - IV.L d - 2.k. zo 13.8.2016:
Hatalov - Petrovce n/L (nominácie oboch družstiev boli pripravené včas pred stretnutím).
Nepripravenie a neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Každý klub je povinný
zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie v ISSF včas pred stretnutím. V stretnutiach
súťaží ObFZ hraných v dňoch 20.-21.8.2016 tieto takto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto
súťažiach: - IV.L d - 3.k. z 20.8.2016: Krásnovce - Čičarovce (2); - V.L S d - 1.k. z 20.8.2016: Ptrukša - Budkovce (2); VIII.L m - 3.k. z 21.8.2016: Ložín - Beša (1-2), Lekárovce - Jovsa (2); b) neskoro pripravili tieto družstvá týchto FO
a FK v týchto súťažiach: - V.L V d - 1.k. z 20.8.2016: Koromľa - Podhoroď (2); - V.L S d - 1.k. z 20.8.2016: Kriš.
Liesková - Vojany (1). Do pozornosti DK.
Nepripravenie požadovanej 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 a tlačiareň. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 20.-21.8.2016 tieto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - VIII.L m - 3.k. z 21.8.2016: Ložín - Beša (1). Ďalšie nedostatky: V.L V d - 1.k. z 20.8.2016: Rus. Hrabovec - Kusín (1; nebol signál). Do pozornosti DK.
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP: Ak hráč nastúpi k stretnutiu bez RP, jeho klub je v zmysle SPF, čl.
43/3, povinný predložiť jeho platný RP najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia na ŠTK. Bez RP nastúpili títo hráči:
● v stretnutí 1.k. VIII.L m Beša - Iňačovce zo 7.8.2016 nastúpil v družstve domácich bez RP hráč č. 7 Nikolas
Ádi - 1251404, čo rozh. P. Vass v zápise vôbec neuviedol. Klub jeho RP na ŠTK nepredložil. Do pozornosti KR a DK.
● v stretnutí 2.k. VIII.L m Beša - Jastrabie pri MI zo 7.8.2016 nastúpili v družstve domácich bez RP hráči: č. 1
Attila Kudráč - 1243953, č. 7 Nikolas Ádi - 1251404, pričom rozh. R. Mitrík uviedol, že klub u oboch predložil
žiadosť o vydanie RP, čo nie je pravda, lebo klub dovtedy žiadosť o vydanie RP ani nepodal. Klub ich RP na ŠTK
nepredložil. Do pozornosti KR a DK.
● V stretnutí 3.k. VI.L m Zempl. Široká - Hatalov z 21.8.2016 nastúpil v družstve hostí bez RP hráč č. 7

Miroslav Kurták - 1128466, pričom bol skontrolovaný v ISSF. Klub jeho RP na ŠTK doručil dňa 22.8.2016 a RP si už aj
prevzal.
● V stretnutí 3.k. VI.L m Žbince - Vojany z 21.8.2016 nastúpil v družstve hostí bez RP hráč č. 4 Ladislav Stach
- 1286663, pričom bol skontrolovaný v ISSF. Klub jeho RP doručil na ŠTK dňa 22.8.2016 e-mailom.
● V stretnutí 3.k. VIII.L m Ložín - Beša z 21.8.2016 nastúpil v družstve hostí bez RP hráč č. 18 Attila Kudráč - 1243953, pričom rozh. P. Dziad uviedol, že klub u neho predložil žiadosť o vydanie RP, čo nie je pravda, lebo klub
dovtedy žiadosť o vydanie RP ani nepodal. Klub jeho RP na ŠTK nepredložil. Do pozornosti KR a DK.
Kontrola počtu RP hráčov jednotlivých mládežníckych družstiev FO a FK prihlásených do súťaží ObFZ
2016/2017: ŠTK ju vykonala dňa 25.8.2016 podľa stavu v ISSF, kde jednotlivé kolektívy mali tento počet RP hráčov
svojho družstva v týchto súťažiach: - IV.L d (po 3. kole): Vinné - 11, Petrovce n/L - 13, Palín - 12; - V.L V d (po 1.
kole): Rus. Hrabovec - 9, Kusín - 15, Porostov - 10, Veľ. Revištia - 14, Koromľa - 11, Podhoroď - 13; - V.L S d (po 1.
kole): Ptrukša - 14, Budkovce - 11, Kriš. Liesková - 11, Vojany - 8, Záhor - 11, Dúbravka - 9. ŠTK upozorňuje družstvá
s počtom menej ako 13 RP, aby RP vybavili ďalším hráčom. ŠTK kontrolu počtu RP ďalších mládežníckych družstiev v
ďalších súťažiach uskutoční po odohraní ich prvých stretnutí.
Neodohranie stretnutia: V nedeľu 21.8.2016 sa neodohralo stretnutie 3.k.VIII.L m Stretava - Úbrež, ktoré sa
malo najprv odohrať o 13:00 h, no hostia ho žiadali odohrať o 16:00 h, s čím súhlasili obaja súperi, no ŠTK ich žiadosti
nevyhovela. Prvú informáciu o neodohraní tohto stretnutia, na ktoré domáci nenastúpili, dostala ŠTK od rozh. P. Dziada
v ISSF podaním cez detail „Zápisu o stretnutí“ na komisiu dňa 21.8.2016. Dňa 24.8.2016 podobným spôsobom od futb.
odd. OŠK Stretava dostala vyjadrenie k nenastúpeniu na stretnutie. ŠTK napokon na základe prehodnotenia celého
prípadu, z dôvodu nedostatočnej informovanosti všetkých zainteresovaných strán ohľadom termínu tohto stretnutia,
rozhodla toto stretnutie 3.k.VIII.L m Stretava - Úbrež odohrať vo štvrtok 1.9.2016 o 16:30 h v Stretave.
Námietka voči neoprávnenému štartu hráča: ŠTK ju dostala dňa 22.8.2016 od OFK Horňa podaním v ISSF
cez detail „Zápisu o stretnutí“ podaním na komisiu, a to voči neoprávnenému štartu hráča hostí na cudzí RP v
majstrovskom stretnutí 3.k. VIII.L m Horňa - Sobrance B z 21.08.2016. V stretnutí s č. 4 hral Denis Demeter - r.č.
1338580 (hráč OŠK Zalužice), a nie Dávid Demeter - r.č. 1371167 (hráč MFK Sobrance B). ŠTK na základe tejto
námietky predvoláva na svoje zasadnutie dňa 31.8.2016 o 15:30 h tieto stránky: Horňa m (Juraj Krajňák - VD, Radoslav
Danko - KD); Sobrance B m (hráč Denis Demeter - č. 1338580 - so svojím RP a svojím OP, hráč Dávid Demeter - č.
1371167 - so svojím RP a svojím OP, Anton Demeter - VD, Ladislav Kotlár - KD); rozh. Milan Mazár. ŠTK zároveň
žiada DK o zastavenie činnosti nepodmienečne uvedeným hráčom družstva Sobrance B a o zákaz vykonávania funkcií
jeho VD a KD od 25.8.2016 až do vyriešenia prípadu. Do pozornosti DK.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých kôl súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2016/2017: ŠTK ich: - k 24.8.2016: zo stretnutí hraných v dňoch 20.-21.8.2016 schválila všetky, okrem týchto stretnutí:
stretn. 3.k. VIII.L m Stretava - Úbrež z 21.8.2016.
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 24.8.2016: Pozdišovce (Andrišov
Samuel - 14.06.1999, Krištovčík Pavol - 24.9.1999). Kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich do stredy 24.8.2016 do 13:00 h dostala
od týchto FO a FK:
- Rus. Hrabovec - dňa 23.8.2016 v ISSF podaním na komisiu k zmene termínu stretnutia 2.k.V.L V d Rus.
Hrabovec - Porostov z 27.8.2016 na 26.8.2016 o 17:00 h z dôvodu konania športového dňa detí a mládeže v Rus.
Hrabovci (potvrdenie o tom nedoručené; Rus. Hrabovec - poplatok 10 € za žiadosť). Futb. odd. OŠK Porostov svoj
súhlas s tým oznámil v ISSF dňa 24.8.2016. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie odohrať v Pi 26.8.2016 o
17:00 h na ihrisku futb. odd. Rus. Hrabovec.
Nevyhnutnosť vygenerovania členských príspevkov hráčov pre sezónu 2016/2017: FZ i kluboví ISSF
manažéri informáciu o tom dostali z ISSF e-mailom dňa 23.7.2016 od J. Letka s týmto textom: „Vzhľadom na nevyhnutné
zavedenie členských príspevkov schválených Konferenciou SFZ, z dôvodu tejto povinnosti vyplývajúcej zo zákona
440/2015, Zákon o športe, Vás opätovne upozorňujem na to, že je NEVYHNUTNÉ VYGENEROVAŤ SI ČLENSKÉ
PRÍSPEVKY PRE HRÁČOV, KTORÍ NASTÚPIA PRVÝKRÁT V SEZÓNE NA ZÁPAS. ODPORÚČAM
GENEROVAŤ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY PRI POVINNEJ TVORBE NOMINÁCIE HRÁČOV NA ZÁPIS O
STRETNUTÍ. V MOMENTE VYGENEROVANIA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV JE HRÁČ UVOĽNENÝ PRE ZÁPIS
O STRETNUTÍ. Postup, ako si pre hráčov vygenerovať do mesačnej zbernej faktúry členské príspevky, je v obrázkovej
prílohe v tomto e-maile.“
Upozornenie pre všetky FO a FK k zabezpečeniu požadovanej techniky na každé domáce stretnutie vo
všetkých súťažiach ObFZ v sezóne 2016/2017: Ku každému domácemu stretnutiu vo všetkých súťažiach ObFZ
2016/2017 je každý FO a FK povinný mať k dispozícii funkčný počítač (notebook) s pripojením na internet a funkčnú
tlačiareň s papiermi, prípadne aj kopírku.
Vyžiadanie videozáznamu: ŠTK žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 31.8.2016 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Palín (zo stretn. 2.k. VI.L m Palín - Kriš. Liesková zo 14.8.2016).
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 3.-4.9.2016:
ŠTK ho dňa 24.8.2016 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto budú zaevidované v ISSF do
31.8.2016.

Stretnutia 1. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017: C
1. kole tejto súťaže sa vo Št 1.9.2016 o 16:30 h stretnú tieto dvojice: 1. Rem. Hámre - Palín, 2. Porostov - Kriš. Liesková,
3. Rus. Hrabovec - Vyš. Remety, 4. Trhovište - Tibava, 5. Koromľa - Kusín, 6. Bracovce - Zempl. Široká, 7. Lesné Zalužice, 8. Pozdišovce - Dúbravka, 9. Horovce - Hatalov, 10. Oborín - Krásnovce, 11. Rakovec n/O - Moravany, 12.
Poruba p/V - Malčice, 13. Pus. Čemerné - Vojany, 14. Záhor - Pavlovce n/U, 15. Veľ. Slemence - Budkovce, 16. Podhoroď
- Žbince. V tomto kole sa hrá jednokolovo vylučovacím systémom na jedno hrané stretnutie, pričom o víťazovi každého
stretnutia sa musí rozhodnúť na hracej ploche. V prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie nepredlžuje, ale hneď sa zahráva
po 5 kopov na bránu zo značky PK, a ak sa ani tak nerozhodne, tak sa ďalej zahráva po 1 kope až do rozhodnutia.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Žiadosti o zmenu zvyšku disc. sankcií (DS) jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DS hráčov:
● Tomáš Mitnik (Krásnovce m - 1163342; 10 €) - DK zvyšok DS 1 stretnutie NEPO zmenila na PO od 24.8.2016
do 24.10.2016, podľa DP 41/2.
● Tibor Smoľak (Pavlovce n/U m - 1206100; 10 €) - DK zvyšok DS 1 týždeň NEPO zmenila na PO od 24.8.2016
do 24.10.2016, podľa DP 41/2.
● Miroslav Tokár (Žbince m - 1344747; 10 €) - DK zvyšok DS 2 týždne NEPO zmenila na PO od 24.8.2016 do
24.10.2016, podľa DP 41/2.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 1. kola VII.L Z Horovce - Lesné z 21.8.2016: František Petroc (Lesné m - 1231504; 10 €) - 1
stretnutie NEPO od 24.08.2016, podľa DP 37/4.
● stretnutie 3. kola IV.L d Zempl. Široká - Vinné z 20.8.2016: František Balogh (Zempl. Široká d - 1352684; 5 €)
- 2 stretnutia NEPO od 24.08.2016, podľa DP 46/2.
● stretnutie 3. kola VIII.L m Ptrukša - Petrovce n/L B z 20.8.2016: Miloš Miker (Petrovce n/L B m - 1205641; 10
€) - 2 stretnutia NEPO od 24.08.2016, podľa DP 48/1b/2a.
● stretnutie 1. kola VII.L Z m Pusté Čemerné - Strážske B z 21.8.2016: Vladimír Pavúk (Strážske B m - 1014679;
10 €) - 3 týždne NEPO od 24.08.2016, podľa DP 48/1c/2b.
Tretia splátka futb. odd. OŠK Horovce zo splátkového kalendára za pokuty udelené v 06/2016: Táto zo
sumy 920 € (za pokus o NŠH v stretnutí 16. kola V.L.Z d Horovce - Bánovce n/O z 28.5.2016) bola klubu dňa 24.8.2016 v
čiastke 240 € zahrnutá do ZF za 08/2016.
Zastavenie činnosti nepodmienečne kvôli nepredloženiu RP hráčov na ŠTK - návrh ŠTK: DK dňom
25.8.2016 až do doručenia RP na ObFZ zastavila činnosť nepodmienečne týmto hráčom: Attila Kudráč - 1243953
(Beša), Nikolas Ádi - 1251404 (Beša).
Zastavenie činnosti nepodmienečne a zákaz vykonávania funkcií v stretnutí kvôli námietke o NŠH návrh ŠTK: DK dňom 25.8.2016 až do vyriešenia prípadu NŠH v majstrovskom stretnutí 3.k. VIII.L m Horňa Sobrance B z 21.08.2016: a) zastavila činnosť nepodmienečne týmto hráčom: Denis Demeter - r.č. 1338580 (hráč OŠK
Zalužice), Dávid Demeter - r.č. 1371167 (hráč MFK Sobrance B); b) zakázala vykonávať funkcie v stretnutí týmto
funkcionárom: Anton Demeter - VD (Sobrance B m), Ladislav Kotlár - KD (Sobrance B m).
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň boli zaevidované dňa 24.8.2016. Poplatky a
pokuty z nich boli zahrnuté do mesačných ZF za 08/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: Z nich pokuty pre FO a FK budú do 31.8.2016
zaevidované do ISSF v uzneseniach DK a zahrnuté do mesačných ZF za 08/2016.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Neuvedenie nepripravenia a neskorého pripravenia nominácie družstva k stretnutiu: Tieto vo svojom zápise
v stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 20.-21.8.2016 neuviedli títo R v týchto súťažiach: - nepripravenie
nominácie: - IV.L d - 3.k. z 20.8.2016: Krásnovce - Čičarovce (Mazár u hostí); - V.L S d - 1.k. z 20.8.2016: Ptrukša Budkovce (Mitrík u hostí); - VIII.L m - 3.k. z 21.8.2016: Lekárovce - Jovsa (Ubľanský u hostí); b) neskoro pripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - V.L V d - 1.k. z 20.8.2016: Koromľa - Podhoroď (Tudja u hostí); V.L S d - 1.k. z 20.8.2016: Kriš. Liesková - Vojany (Tudja u domácich).
Neuvedenie dôvodu neuzavretia zápisu po skončení stretnutia v mieste jeho konania: Toto vo svojom zápise
v stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 20.-21.8.2016 neuviedli títo R v týchto súťažiach: - V.L V d - 1.k. z
20.8.2016: Rus. Hrabovec - Kusín (Ubľanský).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia ďalších kôl súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce
vo futbale“ 2016/2017 v dňoch 27.-28.8.2016 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 23.8.2016 a zmeny od 24.8.2016.
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia 1. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce
vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 23.8.2016 a zmeny od 24.8.2016.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 20.-21.8.2016:

IV. liga dorastencov: - 3. kolo - sobota 20.8.2016 o 16:00 h: Zempl. Široká - Vinné (Ferko ako R za J. Škodiho).
VII. liga Západ mužov: - 1. kolo - nedeľa 21.8.2016 o 16:00 h: Veľ. Slemence - Veľ. Kapušany B (Hospodi ako
AR1 - zruš.), Horovce - Lesné (o 13:00 h: L. Kurták ako R za Bukaja, Bukaj ako AR1 za L. Kurtáka).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 27.-28.8.2016:
IV. liga dorastencov: - 4. kolo - sobota 27.8.2016 o 16:00 h: Lastomír - Vyš. Remety (o 13:00 h: D: Čeklovský
ako R za L. Kurtáka).
V. liga Východ dorastencov: - 2. kolo - sobota 27.8.2016 o 16:00 h: Rus. Hrabovec - Porostov (Pi 26.8.2016 o
17:00 h: Ubľanský ako R za Mitríka).
V. liga Stred dorastencov: - 2. kolo - sobota 27.8.2016 o 16:00 h: Vojany - Budkovce (Vass ako R za Kopasa),
Kriš. Liesková - Záhor (o 13:00 h: Vass ako R za Kopasa).
VI. liga mužov: - 4. kolo - nedeľa 28.8.2016 o 16:00 h: Pavlovce n/U - Zempl. Široká (Gejguš ako AR2 za
Rapáča), Kriš. Liesková - Vyš. Remety (o 13:00 h: Mazár ako AR1 za Rapáča).
VII. liga Západ mužov: - 2. kolo - nedeľa 28.8.2016 o 16:00 h: Pozdišovce - Bánovce n/O (Ivan ako AR1 zruš.), Veľ. Slemence - Pus. Čemerné (o 13:00 h: Pčolár ako D - zruš.).
VIII. liga mužov: - 4. kolo - nedeľa 28.8.2016 o 16:00 h: Beša - Ptrukša (Hreško ako D za Pčolára).
c) na stretnutia 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017:
1. kolo - štvrtok - 1.9.2016 o 16:30 h: Lesné - Zalužice (Koščo ako R za Mazára).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Overenie podpisu hráča k žiadosti o transfer hráča - zahraničie - amatéri: Na Matrike ObFZ Michalovce
bolo toto po predložení svojho OP (resp. CP) postupne overené aj týmto hráčom: - dňa 24.8.2016: Ostap Hrus
(04.03.1996) - k žiadosti o transfer z FK Karpaty Ľvov (Ukrajina) do TJ Sokol Močarany.
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 14.8.2016 od
17:00 h do 24.8.2016 do 17:00 h v ISSF zamietnuté týmto hráčom týchto FO-FK: Ruský Hrabovec (1): Filip Hlavatý 06.10.2003 (16-??-xx – 20s); Dúbravka (1): Filip Kmec - 11.09.2002 (17-??-xx – 21s); Ruský Hrabovec (1): Vladimír
Hamarrič - 01.12.2001 (19-??-20 – 21) - na základe požiadavky klubu. Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú
podateľňu podať novú žiadosť o základnú registráciu uvedených hráčov.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 14.8.2016 od
17:00 h do 24.8.2016 do 17:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Pavlovce nad Uhom
(1): Daniel Čičak - 15.02.1999 (18–18 - 19); Veľké Slemence (1): István Janó - 31.07.1985 (18 – 18) - zahr.;
Lekárovce (1): Peter Lakatoš - 23.08.1986 (22-22-22 – 23); Zemplínska Široká (1): Čičák Samuel - 26.05.2000 (1919-22 – 23); Koromľa (3): Dominik Hadvab - 29.12.2001 (16-17-23 – 23); Dávid Hadvab - 10.02.2003 (16-17-23 –
23); Martin Hlaváč - 09.02.2002 (16-17-23 – 23). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu požiadať o
vybavenie RP týchto hráčov.
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Matrikár ObFZ ich v termíne od 14.8.2016 od 17:00 h do
24.8.2016 do 17:00 h vybavil týmto ďalším hráčom týchto FO a FK: Pavlovce nad Uhom: Daniel Čičak - 15.02.1999 oprava priezviska (18–18 – 21) vík.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
14.8.2016 od 17:00 h do 24.8.2016 do 17:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo
zákonným zástupcom) po predložení OP prevzali aj: - dňa 24.08.2016 (6): Michal Petrec (12.02.1983), Richard
Romančák (19.04.1999), Martin Huraj (03.09.2001), Matúš Orem (02.12.1992), Július Beňák (11.10.1998), Peter
Krajlik (13.04.1996).
Pridanie práv v ISSF: Tieto matrikár ObFZ, na základe požiadavky, postupne pridal aj týmto jednotlivcom: dňa 24.08.2016 (1): rozhodca Peter Pavlo - 18.06.1999 (24 – 24).
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: Tieto boli v termíne od 14.8.2016 od
17:00 h do 24.8.2016 do 17:00 h matrikárom ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Pavlovce nad Uhom
(1): Daniel Čičák - 15.02.1999 (20 – 21) - vík; Lekárovce (1): Peter Lakatoš - 23.08.1986 (24 – 24). Uvedené FO a FK
mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Zamietnuté žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 14.8.2016 od 17:00 h do 24.8.2016 do 17:00 h boli
v ISSF postupne zamietnuté tieto: - prestup (s obmedzením) - zamietnutý: Maroš Vasiľko (1247043) - 11.06.1985 (ŠK
Nacina Ves - OŠK Lesné) od 15.08.2016 do 30.06.2017 (15-15-?? - 19s); Peter Porvažník (1262097) - 19.07.1996 (ŠK
Strážske - TJ Pusté Čemerné) od 16.08.2016 do 30.06.2017 (16-??-xx – 20s); - prestup (klasický) - zamietnutý:
Vladimír Lendáč (1263380) - 07.09.1996 - 0,00 (TJ Vyšné Remety - TJ Tatran Remetské Hámre) od 15.08.2016 (11??-xx – 15s); Tomáš Krochta (1165394) - 14.01.1988 - 0,00 (Slavoj Trebišov - TJ Družstevník Moravany) od
11.08.2016 (11-??-xx – 15s); Marcel Mašleník (1098483) - 07.07.1978 - 50,00 (OŠK Tušice TNV - OŠK Horovce) od
15.08.2016 (15-??-15 – 19s); Peter Lizák (1251248) - 02.10.1995 - 0,00 (TJ Ptrukša - FK Veľké Slemence) od
18.08.2016 (17-??-17 – 21s); Štefan Capulič (1254816) - 15.11.1995 - 0,00 (OŠK Tušice TNV - TJ Bánovce nad
Ondavou) od 18.08.2016 (18-??-xx – 22s). Príslušné FO a FK mohli podať novú žiadosť o transfer uvedených hráčov.
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: Tieto boli v termíne od 14.8.2016 od 17:00 h do 24.8.2016 do 17:00
h boli v ISSF postupne vybavené tieto: - prestup (s obmedzením) - schválený: Jakub Osipčák (1278150) - 29.05.2000
(d: TJ Družstevník Ložín - OŠK Svornosť Bracovce) od 14.08.2016 do 30.06.2017 (14-15-15 – 19); Martin Švábik
(1245163) - 13.05.1994 (TJ Družst. Nižný Hrušov - OFK Rakovec n/O) od 15.08.2016 do 30.06.2017 (15-15-15 – 19);
Daniel Michalov (1272954) - 03.11.1997 (OŠK Pavlovce nad Uhom - OŠK Stretava) od 15.08.2016 do 30.06.2017

(15-15-15 – 19); Tomáš Mako (1272966) - 10.12.1997 (OŠK Pavlovce nad Uhom - OŠK Stretava) od 15.08.2016 do
30.06.2017 (15-15-15 – 19); Martin Zubko (1272776) - 06.05.1997 (ŠK Nacina Ves - OŠK Lesné) od 19.08.2016 do
30.06.2017 (15-17-19 – 19) Vs; Maroš Vasiľko (1247043) - 11.06.1985 (ŠK Nacina Ves - OŠK Lesné) od 19.08.2016
do 30.06.2017 (19-19-19 – 19) Vs; Ladislav Stach (1286663) - 24.05.1997 (1TJ Slavoj Kráľovský Chlmec - OFK
Vojany) od 19.08.2016 do 30.06.2017 (19-19-19 – 21) vík; Peter Porvažník (1262097) - 19.07.1996 (ŠK Strážske - TJ
Pusté Čemerné) od 20.08.2016 do 30.06.2017 (20-20-20 – 21) vík; - prestup (klasický) - schválený: Dávid Valkučák
(1229833) - 02.12.1993 - 500,00 (1.FK Svidník - TJ Družstevník Ložín) od 15.08.2016 (15-15-15 – 20); Vladimír
Talaj (1243633) - 08.10.1994 - 250,00 (OŠK Tušice TNV - OŠK Horovce) od 19.08.2016 (15-15-15 - 19); Pavol
Marcin (1184247) - 27.01.1989 - 0,00 (OŠK Pavlovce nad Uhom - TJ Pokrok Krásnovce) od 19.08.2016 (15-15-xx –
19); Štefan Kochman (1315408) - 06.09.1994 - 0,00 (FK Vinohrady Choňkovce - OFK Horňa) od 19.08.2016 (15-16xx – 19); Dávid Poľanin (1259598) - 09.09.1996 - 0,00 (FK Vinohrady Choňkovce - TJ Dr. Rus. Hrabovec) od
19.08.2016 (16-17-18 – 19); Ján Adamčík (1328964) - 21.03.2001 -100,00 (d: MFK Zemplín Michalovce - OŠK
Budkovce) od 19.08.2016 (16-16-17? - 19); Marcel Paľovčík (1249951) - 12.09.1995 - 250,00 (MFK Zemplín MI OŠK Družst. Zempl. Široká) od 19.08.2016 (16-17-17 – 19); Patrik Silaj (1227940) - 07.06.1992 - 0,00 (TJ
Poľnohospodár Dvorianky - TJ Bánovce n/O) od 19.08.2016 (17-17-xx – 19); Milan Šimai (1145117) - 09.07.1983 0,00 (TJ Poľnohospodár Dvorianky - TJ Bánovce n/O) od 19.08.2016 (17-17-xx – 19); Jozef Komárik (1121060) 15.11.1980 - 0,00 (OŠK Agronova Blatná Polianka - TJ Kusín) od 19.08.2016 (17-17-xx – 19); Attila Matyi (1190023)
- 11.09.1989 - 0,00 (TJ Ptrukša - FK Veľké Slemence) od 19.08.2016 (17-17-17 – 19); Dávid Baník (1252945) 03.05.1996 - 500,00 (TJ Družstevník Parchovany - TJ Bánovce n/O) od 19.08.2016 (17-17-19 – 19); Cyril Bogár
(1229473) - 02.11.1983 - 200,00 (TJ FK Družstevník Trhovište - OcŠK Pozdišovce) od 19.08.2016 (17-17-18 – 19);
Lukáš Béreš (1182495) - 27.03.1986 - 200,00 (TJ Družstevník Moravany - OcŠK Pozdišovce) od 19.08.2016 (17-19xx – 19); Pavel Tudja (1256257) - 25.09.1975 - 0,00 (ŠK Strážske - TJ Družstevník Malčice) od 19.08.2016 (18-18-18
– 19); Matej Škrabala (1227942) - 17.07.1993 - 0,00 (TJ Poľnohospodár Dvorianky - TJ Bánovce n/O) od 19.08.2016
(18-18-xx – 19); Jaroslav Peter (1190672) - 17.05.1988 - 200,00 (TJ Družstevník Parchovany - TJ Bánovce n/O) od
19.08.2016 (18-18-19 – 19); Jaroslav Tomko (1208511) - 07.12.1991 - 250,00 (OŠK Pavlovce nad Uhom - ŠK AGRO
Palín) od 18.08.2016 (18-18-xx – 18) Vs; Matej Janok (1262310) - 21.08.1996 - 250,00 (TJ Družstevník Parchovany TJ Bánovce n/O) od 19.08.2016 (18-18-19 – 19); Martin Bodnár (1123762) - 25.02.1981 - 100,00 - (TJ Družstevník
Ložín - TJ Bánovce nad Ondavou) od 19.08.2016 (18-18-19 – 19); Richard Tirpák (1287982) - 20.06.1997 - 400,00 (FK Zemplínska Teplica - FK Žbince) od 19.08.2016 (18-18-18 – 19); Miroslav Kurtak (1128466) - 29.08.1981 150,00 (OFK Lastomír - OFK Hatalov) od 19.08.2016 (18-18-xx – 19); Michal Babič (1345505) - 13.04.2002 - 0,00
(d: OŠK Podhoroď - TJ Družst. Ruský Hrabovec) od 19.08.2016 (19-19-xx – 19); Ľubomír Chovan (1151432) 30.04.1984 - 200,00 (TJ Družstevník Moravany - OcŠK Pozdišovce) od 19.08.2016 (19-22-xx – 23); Patrik Vaňo
(1144441) - 09.06.1983 - 0,00 (FK Vinohrady Choňkovce - OFK Úbrež) od 23.08.2016 (23-23-23 – 23); Matúš
Geľatko (1330572) - 01.04.1996 - 0,00 (FK Tibava - OFK Úbrež) od 23.08.2016 (23-23-xx – 23); Ján Pokrivňák
(1138308) - 24.09.1982 - 0,00 (FK Tibava - OFK Úbrež) od 23.08.2016 (23-23-23? – 23); Miroslav Kmec (1187109) 18.05.1984 - 200,00 (OFK Vojčice - OcŠK Pozdišovce) od 23.08.2016 (23-24-xx – 24).
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti papierových preukazov: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v
termíne od 14.8.2016 od 17:00 h do 24.8.2016 do 17:00 h schválil aj týmto hráčom týchto FO-FK: Malčice (1): Marek
Virág - 31.03.1991 (21-21 – 21) vík. Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od
dealera.
Vyžiadanie RP hráča: MRK žiada futb. odd. OŠK Podhoroď o bezpodmienečné doručenie RP hráča Martin
Huraj (1337124) obratom na ObFZ.
Upozornenie na zmeny registračných období od 1.7.2016 podľa RaPP: Článok 19 - Registračné obdobia:
(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach: a) od 01.07. do 31.08. kalendárneho roka (letné
registračné obdobie bez obmedzenia); b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);
c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia); d) od 01.01. do 30.03.
kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
Upozornenie k žiadostiam o transfery hráčov v tomto registračnom období: Klasické prestupy hráčov sa
v tomto registračnom období môžu podávať od 1.7.2016 do 31.8.2016 (do uvedeného termínu musí byť v ISSF podaná žiadosť
klubu, aj súhlas hráča). Prestupy s obmedzením na dobu do 30.6.2017 sa v tomto registračnom období môžu podávať od
1.7.2016 do 30.9.2016 (do uvedeného termínu musí byť v ISSF podaná žiadosť klubu, súhlas hráča, súhlas materského klubu).
SPRÁVY TMK ObFZ:
Požiadavka na trénerov o aktualizáciu e-mailových adries: Technický úsek SFZ žiada trénerov, aby si v
ISSF zadali, resp. aktualizovali, svoju e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania
trénerov. Platí to aj pre všetkých trénerov pôsobiacich v súťažiach ObFZ Michalovce.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Dohody medzi ObFZ a zamestnancami (R a D) na 2. polrok 2016: Do 25.8.2016 do 17:00 h si ju stále na ObFZ
neprevzal a obratom si ju má prevziať už len rozh. Jakubec Martin.
Potvrdenie o návšteve školy k dohodám uzatvoreným medzi ObFZ a zamestnancami na 2. polrok 2016: Na
ObFZ sú ho povinní doručiť všetci študenti, s ktorými bola uzavretá dohoda o brigádnickej práci študenta na 2. polrok 2016.
Na ObFZ ho už doručili: - dňa 22.8.2016: P. Koščo.

Hlásenie výsledkov prípravných stretnutí a turnajov: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 2, v Správach
Sekretariátu ObFZ. V termíne od 14.8.2016 od 19:00 h do 21.8.2016 do 19:00 h boli tieto na ObFZ nahlásené len od týchto
FO a FK: - dňa 14.8.2016: Strážske B (m - 14.8.2016). Všetky doposiaľ nahlásené výsledky boli a aj ďalšie budú z ObFZ
zaslané e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, aj do Zemplínskych novín.
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 2, v Správach Sekretariátu ObFZ. Na
ObFZ ho už doručili aj tieto FO a FK: - dňa 17.8.2016: Poruba p/V (e-mailom; m - 17.7.2016). Na ObFZ ho majú v
zmysle pokynov uvedených v ÚS č. 2 obratom doručiť aj tieto FO a FK: Pozdišovce (2), Ložín, a všetky ďalšie FO a
FK, ktoré turnaj organizovali a jeho vyhodnotenie v zmysle nich doposiaľ na ObFZ nedoručili.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Oznámenie požiadavky na opravu alebo doplnenie údajov v dokladoch ObFZ: Na ObFZ ich oznámili: zmeny v doterajších dohodách: - dňa 24.8.2016: Maroš Ivan (zmena čísla účtu).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich stále neprevzali a prevziať si ich majú
obratom osobne alebo v zastúpení, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, aj títo z nich: a) za rok
2015: M. Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) za rok 2016: M. Jakubec (za 05,06), J. Minaroviech (za
03,04,05,06), M. Špivák (za 06), M. Verdžák (za 06).
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Tieto už na ObFZ dodatočne postupne doručili
aj tieto FO a FK: - dňa 17.8.2016: Porostov (osobne; za 07/2016 - uhradené dňa 17.08.2016).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 07/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.8.2016 a platby za túto ZF
mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 15.8.2016. V termíne od 12.8.2016 od 17:00 h do
18.8.2016 do 17:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od týchto 6 FO a FK (predtým už od 23 FO a FK) v týchto
dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 15.8.2016 (1): Palín; - dňa 16.8.2016 (3):
Lekárovce, Pavlovce n/U, Tibava; - dňa 17.8.2016 (1): Budkovce; - dňa 18.8.2016 (1): Porostov. Týmto už do
18.8.2016 do 17:00 h mali platby zo ZF za 07/2016 na účte SFZ importované všetky 29 FO a FK územne patriace pod
ObFZ MI, ktoré ich mali za uvedený mesiac uhradiť.
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 08/2016: Tieto budú v ISSF vygenerované
dňa 1.9.2016 a platby za túto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. ObFZ ich odporúča
uhradiť aspoň 3 dní pred týmto termínom. Každý FO a FK, ktorý do tohto termínu nebude mať platbu z tejto ZF
importovanú na účte SFZ, bude mať od tohto termínu zastavenú činnosť nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a bude
povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Tlačivo k tomu, aj s pokynmi na
vyplnenie, je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 14.6.2016, ako aj v jej
menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017". V tomto tlačive sa požadujú „Údaje o FO-FK a
jeho hlavných funkcionároch“ a „Prehľad o všetkých družstvách FO-FK v súťažiach SFZ, VsFZ, ObFZ v sezóne
2016/2017“. Každý FO a FK môže toto tlačivo vyplniť počítačom alebo ručne, pričom je v ňom potrebné vyplniť
všetky požadované rubriky podľa predtlače, lebo niektoré údaje z neho sa použijú do „Rozpisu súťaží ObFZ
Michalovce 2016/2017“. Pri vyplňovaní tlačiva ručne perom je potrebné v ňom všetky slová uvádzať čitateľne
paličkovým veľkým písmom (ak to situácia nevyžaduje inak) a čísla čitateľne. Po vyplnení tlačiva si ho mal každý FOFK prekopírovať, kópiu si ponechať pre vlastnú potrebu klubu a originál doručiť na ObFZ Michalovce do 24.6.2016 do
15:00 h. Na ObFZ ho stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín, Petrovce
n/L, Porostov, Pozdišovce, Sobrance, Strážske, Tibava, Veľké Revištia, Vinné.
Rozpis súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Je umiestnený na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v
časti „ObFZ Michalovce“, v nej v časti „Rozpisy súťaží ObFZ MI“, a v nej v časti „Rozpis súťaží ObFZ
Michalovce 2016/2017“.
SPRÁVY KONFERENCIE ObFZ:
Návratka o poverení delegáta klubu na riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 8.7.2016: Túto bol
delegát každého klubu povinný vyplnenú odovzdať pri prezentácii pred začiatkom konferencie a ňou sa preukázať. Tam ju
nepredložili 4 FO a FK. Z nich je povinný ju obratom na ObFZ dodatočne doručiť už len AFK Topoľany.
ZO SPRÁV SFZ:
Dohrávka 2. kola súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ 2016/2017: Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce
svoje nedohrané stretnutie z 2. kola tejto súťaže za stavu 1:1 po 1. polčase pre prietrž mračien dohrávalo Strážske takto: dňa 17.8.2016 o 18:00 h: Levoča - Strážske 2:2 (1:1), na kopy zo značky PK 4:3.
3. kolo súťaže SFZ „Slovnaft Cup“ 2016/2017: Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce svoje
stretnutia 3. kola tejto súťaže odohrajú tieto kolektívy: - dňa 31.08.2016 o 16:30 h: FC Pata - MFK Zemplín Michalovce;
- dňa 14.09.2016 o 16:00 h: MFK Sobrance - ŠKM Liptovský Hrádok.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

