Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 11 zo 14.9.2016
SPRÁVY KR ObFZ:
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 8.9.2016 do 14.9.2016 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: - Dúbravka (zo stretn. 4.k. VI.L m Dúbravka - Krásnovce z 28.8.2016; bez opatrení; klub si ho môže prevziať
na sekretariáte ObFZ v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 8.9.2016 do 14.9.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.: P.
Tudja na 9.9.2016 - rod. dôv., F. Gejguš na 11.9.2016 - rod. dôv., P. Dziad st. na 13.9.2016 - prac. dôv.; J. Škodi na
15.9.2016 - prac. dôv.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 14.9.2016 sa naň dostavili: a) rozh. R. Mitrík - z dôvodu pohovoru k
stretn. 5.k. VIII.L m Ložín - Iňačovce zo 4.9.2016; KR ho s ním vykonala a prijala opatrenia; b) rozh. Joz. Pivarník, deleg.
M. Dančišin - obaja z dôvodu pohovoru k stretn. 5.k. VI.L m Kusín - Palín zo 4.9.2016; KR ho s nimi vykonala, upozornila
na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 14.9.2016: - na základe hodnotenia D: a) rozh. J.
Škodi - na 1 stretn. (za stretn. 6.k. VI.L m Kriš. Liesková - Kusín z 11.9.2016); b) rozh. D. Ihnacik - na 2 stretn. (za stretn.
6.k. VI.L m Hatalov - Budkovce z 11.9.2016).
Vyradenie z nominačných listín R súťaží ObFZ 2016/2017: KR z nich dňom 14.9.2016 vyradila rozh. R. Mitríka
- z dôvodu porušenia štatútu R.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 9.- 18.9.2016: KR ich dňa 14.9.2016 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 11, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 23.-25.9.2016: KR ho dňa 14.9.2016 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 20.9.2016, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R – D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 21.9.2016 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: a) Kriš. Liesková (zo stretn. 6.k. VI.L m Kriš. Liesková - Kusín z
11.9.2016); b) Hatalov (zo stretn. 6.k. VI.L m Hatalov - Budkovce z 11.9.2016); c) Vojany (zo stretn. 6.k. VI.L m Vojany Zalužice z 11.9.2016).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 21.9.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: M. Miľo, Š.
Miľo, S. Ruščanský - z dôvodu pohovoru.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 24.25.9.2016: KR ho dňa 14.9.2016 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 8.
kolo - sobota 24.9.2016 o 12:00 h: Žbince - Petrovce n/L; VI. liga mužov: - 8. kolo - nedeľa 25.9.2016 o 12:00 h: Vyš.
Remety - Zempl. Široká, Žbince - Kusín; VII. liga Východ mužov: - 4. kolo - nedeľa 25.9.2016 o 12:00 h: Koromľa Záhor; VII. liga Západ mužov: - 6. kolo - nedeľa 25.9.2016 o 12:00 h: Bracovce - Bánovce n/O.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Žiadosti FO a FK o zmenu úradného hracieho dňa - oprava z ÚS č. 9 a 10: Správne malo byť:
„ŠTK ich dostala od týchto FO a FK: - Sobrance - dňa 27.8.2016 v ISSF cez elektronickú podateľňu a cez „Podanie na
komisiu“ k zmene hracieho dňa pre družstvo mladších žiakov na domáce stretnutia vo štvrtok, tak aby sa tieto
neprekrývali (ak ml. žiaci hrajú doma, tak starší by mali hrať vonku, a opačne) z dôvodu pôsobenia 6 družstiev klubu v
rôznych súťažiach na jednej hracej ploche. ŠTK na základe opakovanej požiadavky klubu rozhodla o tom takto: mladší
žiaci MFK Sobrance budú hrať svoje domáce stretnutia v sezóne 2016/2017 vo štvrtok o 16:00 h na ihrisku MFK
Sobrance (Sobrance - poplatok 10 € za žiadosť).“
Kontrola počtu RP hráčov jednotlivých mládežníckych družstiev FO a FK prihlásených do súťaží ObFZ
2016/2017: ŠTK ju vykonala priebežne podľa stavu v ISSF, kde jednotlivé kolektívy mali tento počet RP hráčov svojho
družstva v týchto súťažiach: - IV.L d: Čičarovce - 15, Hatalov - 13, Krásnovce - 13, Lastomír - 18, Palín - 16, Pavlovce
n/U - 19, Petrovce n/L - 17, Pozdišovce - 16, Trhovište - 18, Vinné - 14, Vyš. Remety - 12, Zempl. Široká - 22, Žbince 18; - V.L V d: Koromľa - 15, Kusín - 16, Podhoroď - 14, Porostov - 13, Rus. Hrabovec - 9, Veľ. Revištia - 15; - V.L S
d: Budkovce - 12, Dúbravka - 10, Kriš. Liesková - 15, Ptrukša - 15, Vojany - 13, Záhor - 13; - V.L Z d: Bánovce n/O 12, Bracovce - 14, Horovce - 12, Lesné - 13, Malčice - 12, Moravany - 15, Pus. Čemerné - 14, Zalužice - 14; - III.L ž:
Lastomír - 14, Topoľany - 16, Nac. Ves - 15, Sobrance - 12, Strážske - 10, Vinné - 12; - IV.L V ž: Poruba p/V - 12,
Rem. Hámre - 10, Tibava - 12, Veľ. Revištia - 13, Vyš. Remety - 12, Zalužice - 17; - IV.L Z ž: Bracovce - 18,
Budkovce - 13, Čičarovce - 9, Petrovce n/L - 12, Rakovec n/O - 18, Trhovište - 16, Veľ. Slemence - 14; - III.L mž:
Močarany - 11, Palín - 12, Sobrance - 14, Strážske - 13, Zalužice - 15. ŠTK upozorňuje družstvá s počtom menej ako 13
RP, aby RP vybavili ďalším hráčom.
Odvolanie futb. odd. OŠK Kriš. Liesková proti rozhodnutiu ŠTK: Rozhodnutie ŠTK k nemu k stretn. 2.k.
VI.L m zo 14.8.2016 Palín - Krišovská Liesková: ŠTK ho prerokovala za účasti týchto zástupcov predvolaných stránok:
Kriš. Liesková (funkc. Július Tamaška); Palín (funkc. Miloš Varjassy; funkc. Milan Kovalík). Na zasadnutie sa nedostavil
bez ospravedlnenia hráč dom. Mikuláš Mika (do pozornosti DK). Opätovne sa vzhliadol videozáznam z tohto stretnutia.
ŠTK potvrdila svoje rozhodnutie z ÚS č. 7 a odvolanie odstúpila na prerokovanie odvolacej komisii ObFZ (poplatok za
odvolanie: Kriš. Liesková - 50 €). Do pozornosti DK: Palín - nedostatky v nahrávaní videozáznamu z tohto stretnutia a
nezabezpečenie rozhlasovej relácie (ŠTK nariadila futb. odd. ŠK Agro Palín skvalitniť nahrávanie videozáznamov a
povinnosť zabezpečiť rozhlasové relácie).
Zrušenie odohrania stretnutí v stanovených termínoch: Na základe oznámení FO a FK, ŠTK zrušila

odohranie týchto stretnutí: - dňa 11.9.2016: - stretnutie 6.k. VIII.L m z 11.9.2016: Iňačovce - Sobrance B (domáci dňa
11.9.2016 telefonicky oznámili dôvod nenastúpenia na stretnutie; na ObFZ písomne doručili aj vyjadrenie RÚVZ so
sídlom v Michalovciach k uskutočneniu tohto stretnutia; na vedomie vzaté aj oznámenie rozh. L. Babjaka z 12.9.2016 v
ISSF cez „Zápis o stretnutí“ a v ňom cez „Podanie na komisiu k zápasu“, ako aj požiadavka MFK Sobrance z 13.9.2016 v
ISSF cez „Zápis o stretnutí“ a v ňom cez „Podanie na komisiu k zápasu“ o úhradu nákladov za vycestovanie na stretnutie,
ktorú ŠTK vyrieši na svojom najbližšom zasadnutí). Stretnutie sa odohrá v náhradnom termíne po zrušení karantény v
Sobranciach a po vzájomnej dohode súperov.
Nepripravenie alebo 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 8.-11.9.2016 tieto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - IV.L
d - 6.k. z 10.9.2016: Hatalov - Čičarovce (2); - VII.L V m - 2.k. z 11.9.2016: Rus. Hrabovec - Rem. Hámre (2). 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 8.-11.9.2016 tieto takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v
týchto súťažiach: - V.L V d - 4.k. z 10.9.2016: Rus. Hrabovec - Podhoroď (1); - VII.L V m - 2.k. z 11.9.2016: Rus.
Hrabovec - Rem. Hámre (1); - VIII.L m - 6.k. z 11.9.2016: Ložín - Ptrukša (1), Beša - Oborín (1). Do pozornosti DK.
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 6.k. IV.L d z 10.9.2016: Hatalov - Čičarovce (15´
pre neskorý príchod hráčov hostí; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). 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 na stretnutia v dňoch
8.-11.9.2016 nastúpili títo hráči:
● v stretnutí 2.k. VII.L V m z 11.9.2016 Porostov - Koromľa hráč D č. 13 - Milan Pavlo - 1200612 (na OP; klub
predložil z ISSF „Žiadosť o vydanie RP hráča schválenú matrikárom“ a tým jeho RP nebol povinný doručiť na ŠTK).
● v stretnutí 2.k. VII.L V m z 11.9.2016 Veľ. Revištia B - Tibava hráč H č. 5 - Branislav Kačur - 1241532 (na OP;
klub predložil z ISSF „Žiadosť o vydanie RP hráča schválenú matrikárom“, čím jeho RP nebol povinný doručiť na ŠTK).
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých kôl súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2016/2017: ŠTK ich k 14.9.2016 zo stretnutí vyžrebovaných do 11.9.2016 schválila všetky, okrem týchto: - stretnutie
3.k. VIII.L m z 21.8.2016: Stretava - Úbrež (dohrávka); - stretnutie 1.k. IV.L V ž z 1.9.2016: Vyš. Remety - Rem.
Hámre (dohrávka); - stretnutie 1.k. III.L ž z 2.9.2016: Vinné - Sobrance (odložené); - stretnutie 1.k. III.L mž z 3.9.2016:
Zalužice - Sobrance (odložené); - stretnutie 5.k. VIII.L m zo 4.9.2016: Úbrež - Sobrance B (odložené); - stretnutie 6.k.
VIII.L m z 11.9.2016: Iňačovce - Sobrance B (odložené).
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 9.9.2016: Lesné (Pavlo Peter - 18.06.
1999). Kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Stanovisko RÚVZ na žiadosť MFK Sobrance: ObFZ ho od uvedeného klubu dostal e-mailom v St 7.9.2016 po
zasadnutiach komisií, podľa ktorého RÚVZ neodporúčal organizovať hromadné ani športové podujatia v meste Sobrance.
Preto MFK požiadal, aby sa domáce stretnutia družstiev MFK Sobrance (ml. žiakov, žiakov, mužov Sobrance B) hrali
počas tejto karantény na ihrisku OŠK Porostov v obci Porostov.
Nariadenie ŠTK k domácim stretnutiam družstiev MFK Sobrance: ŠTK na základe oznámenia MFK
Sobrance o trvaní karanténe v meste Sobrance, nariadila počas jej trvania odohrať domáce stretnutia družstiev MFK
Sobrance (ml. žiakov, žiakov, mužov Sobrance B) na ihrisku OŠK Porostov.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich do stredy 14.9.2016 do 13:00 h dostala
od týchto FO a FK:
- Lastomír - dňa 12.09.2016 žiadosť v ISSF cez „Zápis o stretnutí“, nesprávne cez „Podanie na komisiu k
zápasu“ (mala sa podať cez „Žiadosť o zmenu termínu stretnutia“), k zmene termínu stretnutia 7.k. IV.L d Trhovište Lastomír zo 17.9.2016 o 15:00 h na St 21.9.2016 o 17:00 h bez uvedenia dôvodu a bez doručenia potvrdenia o zmene
(poplatok za žiadosť: Lastomír - 10 €). Súper sa k žiadosti nevyjadril. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie
odohrať v pôvodnom termíne v So 17.9.2016 o 15:00 h v Trhovišti.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 z dôvodu nedostatku R v dňoch 24.25.9.2016: ŠTK ho dňa 14.9.2016 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie poplatkov z uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto budú zaevidované v ISSF do
18.9.2016.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Pretrvávajúce zastavenie činnosti nepodmienečne kvôli nepredloženiu RP hráčov na ŠTK: Od 25.8.2016 až
do doručenia RP na ObFZ ho stále majú títo hráči: Denis Demeter - 1338580 (Zalužice), Dávid Demeter - 1371167
(Sobrance B).
Disc. sankcie (DS) hráčom po ČK v stretn. súťaží „Majstr. ObFZ“ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 2. kola III.L mž Palín - Strážske z 9.9.2016: Damián Tokár (Palín ž - 1355592; 5 €) - 1 stretn. NEPO
od 14.09.2016, podľa DP 37/3.
● stretnutie 6. kola VI.L m Hatalov - Budkovce z 11.9.2016: Anton Budiš (Budkovce m - 1116341; 10 €) -

upustenie od DS, podľa DP 38/1; Martin Selecký (Budkovce m - 1243874; 10 €) - 3 týždne NEPO od 14.09.2016, podľa
DP 48/1c/2b.
● stretnutie 6. kola VI.L m Palín - Zempl. Široká z 11.9.2016: Dávid Dzurina (Palín m - 1277225; 10 €) - 1 stretn.
NEPO od 14.09.2016, podľa DP 37/3.
● stretnutie 4. kola VII.L Z m Pus. Čemerné - Bracovce z 11.9.2016: Erik Dančišin (Pus. Čemerné m - 1237517;
10 €), 1 stretn. NEPO od 14.09.2016, podľa DP 46/1a.
● stretnutie 4. kola VII.L Z m Veľ. Kapušany B - Malčice z 11.9.2016: Marek Virág (Malčice m - 1216086; 10 €),
3 týždne NEPO od 14.09.2016, podľa DP 48/1c/2b.
● stretnutie 6. kola VIII.L m Beša - Oborín z 11.9.2016: Igor Boldizsár (Beša m - 1146979; 10 €), 1 stretn. NEPO
od 14.09.2016, podľa DP 37/3.
Nezrovnalosti v zápise o stretnutí: Rozhodnutie DK: - stretnutie 5. kola VIII.L m Ložín - Iňačovce zo 4.9.2016:
DK po ich objasnení rozhodcom R. Mitríkom dňom 14.9.2016 zrušila uvedenému zastavenie činnosti nepodmienečne zo
7.9.2016 s poplatkom 10 € za PPJ (DK: PPJ - m - 4.9.2016; uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o
úhrade doručiť na ObFZ do 21.9.2016 do 15:00 h).
Neprístojnosti po stretnutí: V stretnutí 6.k. VIII.L m Beša - Oborín z 11.9.2016 bol rozh. D. Čeklovský udretý
po stretnutí divákom hostí pri odchode zo stretnutia. Rozhodnutie DK: Beša m - pokuta klubu za nedostatočnú UsS 50 €,
podmienečné uzavretie HP na 1 stretn. do 31.12.2016, podľa 57/1c/2.
Posledná štvrtá 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.k. V.L Z d Horovce - Bánovce n/O z 28.5.2016) bude klubu do
18.9.2016 v čiastke 200 € zahrnutá do ZF za 09/2016.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované do 18.9.2016. Poplatky a
pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 09/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS č. 11: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nedostavenie
sa na zasadnutie: Palín (hráč Mikuláš Mika; 4 € - ŠTK: NsnZ - m - 14.9.2016); - za nedostatky v natáčaní videozáznamu:
Palín (10 € - ŠTK: NvNVZ - m - 14.8.2016); - za nezabezpečenie rozhlasovej relácie pri stretnutí: Palín (17 € - ŠTK: NRR
- m - 14.8.2016); - za nepripravenie alebo neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Čičarovce (4 € ŠTK: NNDkS - d - 10.9.2016), Rem. Hámre (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 11.9.2016); - za nepripravenie požadovanej
techniky k stretnutiu: Rus. Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - d - 10.9.2016; 7 € - ŠTK: NpTkS - m - 11.9.2016), Ložín (7 € ŠTK: NpTkS - m - 11.9.2016), Beša (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 11.9.2016); - za neskorý nástup na stretnutie: Čičarovce (7 €
- ŠTK: nNnS - d - 10.9.2016). Všetky tieto budú zaevidované do ISSF v uzneseniach DK do 18.9.2016 a zahrnuté do
mesačných ZF za 09/2016.
Doručenie dokladov o úhrade restov: Na ObFZ ich už osobne doručil: - dňa 14.9.2016: Milan Mazár (PP za
nedostavenie sa na zasadnutie ŠTK po predvolaní: 4 € - ŠTK: NsnZ - m - 21.08.2016; uhradené dňa 13.9.2016).
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:
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia ďalších kôl súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce
vo futbale“ 2016/2017 v dňoch 9.-11.9.2016 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 13.9.2016 a zmeny od 14.9.2016 až
do termínov stretnutí.
Doplnenie údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2016/2017 do ISSF po doručení papierových zápisov na
ObFZ: Tieto boli doplnené v týchto dňoch zo stretnutí týchto súťaží: - dňa 13.9.2016: - zo stretn. 2.k. IV.L V ž z 9.9.2016:
Veľ. Revištia - Poruba p/V 1:0 (rozh. laik dom.); - dňa 14.9.2016: - zo stretn. 2.k. IV.L V ž z 9.9.2016: Rem. Hámre Zalužice 0:13 (rozh. laik dom.).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 9.-11.9.2016:
III. liga mladších žiakov: - 2. kolo - sobota 10.9.2016 o 10:00 h: Palín - Strážske (Petro ako R za J. Škodiho).
IV. liga Východ žiakov: - 2. kolo - piatok 9.9.2016 o 16:00 h: Veľ. Revištia - Poruba p/V (Tudja ako R zruš.,
KR neobs. R).
VI. liga mužov: - 6. kolo - nedeľa 11.9.2016 o 15:30 h: Vojany - Zalužice (Gejguš ako AR1 - zruš.), Kriš.
Liesková - Kusín (Ferko ako AR2 - dopln.).
b) na stretnutia dohrávok súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 12.-15.9.2016:
IV. liga Východ žiakov: - dohrávka 1. kola: Vyš. Remety - Rem. Hámre (Ut 13.9.2016: Pavlo ako R za Dziada
st.).
c) na stretnutia 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017:
2. kolo - štvrtok - 15.9.2016 o 16:30 h: 20. Kusín - Vyš. Remety (Ferko ako R za J. Škodiho), 22. Vojany - Kriš.
Liesková (Kaffan ako R za Bali-Jenčika).
d) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 16.-18.9.2016:
III. liga mladších žiakov: - 3. kolo - sobota 17.9.2016 o 10:00 h: Sobrance - Močarany (Št 15.9.2016 o 16:00 h
v Porostove: Babjak ako R za Dziada st.).
IV. liga Východ žiakov: - 3. kolo - piatok 16.9.2016 o 16:00 h: Vyš. Remety - Veľ. Revištia (Št 15.9.2016 o
16:00 h: Pavlo ako R za Ubľanského), Poruba p/V - Rem. Hámre (Babjak ako R za Ubľanského)

IV. liga dorastencov: - 7. kolo - sobota 17.9.2016 o 15:00 h: Zempl. Široká - Palín (D. Čeklovský ako R za
Končíka), Krásnovce - Pozdišovce (Končík ako R za D. Čeklovského).
V. liga Západ dorastencov: - 3. kolo - sobota 17.9.2016 o 15:00 h: Lesné - Malčice (Ne 18.9.2016 o 12:30 h:
Rapáč ako R za Kopasa).
VI. liga mužov: - 7. kolo - nedeľa 18.9.2016 o 15:00 h: Žbince - Moravany (Rapáč ako AR1 - zruš.), Krásnovce
- Vojany (Kopas; Pčolár - nové obs.), Budkovce - Pavlovce n/U (o 12:00 h: Končík ako AR1 za Rapáča).
VII. liga Východ mužov: - 3. kolo - nedeľa 18.9.2016 o 15:00 h: Tibava - Podhoroď (o 12:00 h: Ferko ako AR1
- dopln.).
VII. liga Západ mužov: - 5. kolo - nedeľa 18.9.2016 o 15:00 h: Lesné - Pozdišovce (Rapáč ako R za Kopasa).
VIII. liga mužov: - 7. kolo - nedeľa 18.9.2016 o 15:00 h: Horňa - Beša (Sarvaj ako R za Ihnacika).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Požiadavky na opravu údajov hráča v ISSF: Matrikár ObFZ ich v termíne od 7.9.2016 od 17:00 h do
14.9.2016 do 17:00 h vybavil týmto ďalším hráčom: Timotej Čornej - 18.01.2002 - opätovná oprava e-mailovej adresy
(07 – 07); Marián Badžo - 07.04.1986 - oprava e-mailovej adresy a AB (12 – 13).
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 7.9.2016 od
17:00 h do 14.9.2016 do 17:00 h v ISSF zamietnuté týmto hráčom týchto FO-FK: Vojany (1): Viťazoslav Olah 29.05.2002 (05-05-09 – 09) - po oznámení žiadajúceho klubu; Vyšné Remety (1): Peter Gavula - 11.03.2007 (12-??-12
– 12) - po oznámení žiadajúceho klubu pre zlé uvedenie e-mailu; Palín (1): Dávid Šimon - 05.09.2006 (09-??-xx –
13s); Malčice (1): Kevin Hrabovčin - 23.07.2001 (10-??-xx – 14s). 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 7.9.2016 od 17:00
h do 14.9.2016 do 17:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Vojany (1): Máté Erdélyi 21.07.2002 (05-05-08 – 08); Malčice (1): Marek Miker - 13.10.1997 (06-07-09 – 09); Vojany (1): Adrián Jakub 07.01.2002 (05-05-09 – 09); Vyšné Remety (1): Peter Dolinic - 20.11.2004 (12-12-13 – 13); Vyšné Remety (1): Peter
Gavula - 11.03.2007 (13-13-13 – 14); Rakovec n/O (2): Martin Kontuľ - 07.10.2004 (13-13-13 – 14); Adam Sojka 04.07.2005 (13-13-13 – 14). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez elektronickú podateľňu požiadať o vybavenie RP týchto
hráčov.
Prevzatie prístupových hesiel k aktivácii hráčskeho konta v ISSF: Tieto si od matrikára ObFZ v termíne od
7.9.2016 od 17:00 h do 14.9.2016 do 17:00 h postupne osobne (alebo pri hráčoch do 18 rokov v zastúpení rodičom alebo
zákonným zástupcom) po predložení OP prevzali aj: - dňa 09.09.2016 (1): Šimon Poprik (27.07.1998); - dňa 13.09.2016
(2): Jozef Žarnay (22.01.1960), Ladislav Pavlov (28.07.1978); - dňa 14.09.2016 (3): Serhii Shcherbanych (25.02.1997),
Miloš Hudák (02.12.1970), Michal Cibere (31.05.1987).
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení Prihlášky k registrácii: Tieto boli v termíne od 7.9.2016 od
17:00 h do 14.9.2016 do 17:00 h matrikárom ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Vojany (2): Máté
Erdélyi - 21.07.2002 (09 – 09), Adrián Jakub - 07.01.2002 (09 – 09); Rakovec n/O (2): Adam Sojka - 04.07.2005 (14 –
14), Martin Kontuľ - 07.10.2004 (14 – 14). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od
dealera.
Zamietnuté žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 7.9.2016 od 17:00 h do 14.9.2016 do 17:00 h boli v
ISSF postupne zamietnuté tieto: - prestup (s obmedzením) - zamietnutý: Richard Janoško (1315819) - 25.03.1995 (TJ
Sokol Močarany - TJ Pusté Čemerné) od 09.09.2016 do 30.06.2017 (09-??-xx – 13s); František Pavelka (1353631) 07.09.1995 (FK Vinohrady Choňkovce - OFK Horňa) od 10.09.2016 do 30.06.2017 (09-09-?? – 13s); Samuel Rynik
(1272868) - 25.09.1997 (MFK Sobrance - OFK Horňa) od 13.09.2016 do 30.06.2017 (13-13-13 – 14) - hráč mal už v
tomto prestupovom období (za posledné tri mesiace) schválený iný transfer; - prestup (klasický) - zamietnutý:
František Pavelka (1353631) - 07.09.1995 0,00 (FK Vinohrady Choňkovce - OFK Horňa) od 10.09.2016 (09-09-xx –
09) - klub sa zmýlil pri jej podaní; Mário Pavelka (1240001) 04.03.1994 0,00 (FK Vinohrady Choňkovce - OFK
Horňa) od 10.09.2016 – (09-??-xx – 13s). Príslušné FO a FK mohli podať už len novú žiadosť o prestup s obmedzením
uvedených hráčov.
Vybavené žiadosti o transfer hráča v ISSF: V termíne od 7.9.2016 od 17:00 h do 14.9.2016 do 17:00 h boli v
ISSF postupne vybavené tieto: - prestup (s obmedzením) - schválený: Timotej Čornej (1365239) - 18.01.2002 (d: TJ
ŠM Jovsa - ŠK Urbár Poruba p/V) od 07.09.2016 do 30.06.2017 (07-07-07 – 08); Patrik Sojka (1334233) - 19.08.2002
(d: MFK Zemplín Michalovce - OFK Rakovec n/O) od 06.09.2016 do 30.06.2017 (06-06-08 – 08); Zdenko Hanečák
(1185489) - 26.04.1983 (OŠK Vinné - OŠK Pavlovce n/U) od 06.09.2016 do 30.06.2017 (06-08-08 – 08); Tomáš
Kolesár (1277801) - 12.01.1998 (OFK Lastomír - OŠK Zalužice) od 08.09.2016 do 30.06.2017 (08-08-08 – 08);
Michal Halanič (1096639) - 24.04.1978 (TJ AGRO Sejkov - OŠK Porostov) od 07.09.2016 do 30.06.2017 (07-07-09 –
09); Jozef Žarnay (1007176) - 22.01.1960 (OFK Senné - OŠK Stretava) od 13.09.2016 do 30.06.2017 (13-13-13 – 13);
Ladislav Pavlov (1099024) - 28.07.1978 (TJ Sokol Močarany - FK Družstevník Iňačovce) od 13.09.2016 do
30.06.2017 (13-13-13 – 14); Peter Čop (1248180) - 09.09.1994 (TJ Družstevník Nižný Hrušov - OFK Rakovec n/O) od
14.09.2016 do 30.06.2017 (13-13-14 – 14); Samuel Varga (1260632) - 20.10.1996 (TJ Družstevník Nižný Hrušov OFK Rakovec n/O) od 13.09.2016 do 30.06.2017 (13-13-13 – 14).
Schválený prestup na Slovensko: V termíne od 7.9.2016 od 17:00 h do 14.9.2016 do 17:00 h ich Matrika SFZ
schválila tieto: Ervin Migalisko (1380884) - 07.07.1995 (FC Goverla Uzhgorod, Ukrajina - OŠK Kriš. Liesková) - (08).
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení transferu a skončení platnosti PP: Matrikár ObFZ tieto v ISSF

v termíne od 7.9.2016 od 17:00 h do 14.9.2016 do 17:00 h schválil týmto ďalším FO-FK a týmto ich ďalším hráčom:
Tibava (1): Branislav Kačur - 19.12.1994 (05-08 – 08) RP; Horovce (1): Dávid Froň - 12.04.2002 (05-14 – 14) ŽP.
Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča - po strate RP: Tieto boli matrikárom ObFZ v ISSF schválené týmto ďalším
FO-FK a týmto ich ďalším hráčom: Porostov (1): Milan Pavlo - 23.05.1989 (10-11RP? - 11) vík. Uvedené FO a FK mali
očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
Matričné úkony ObFZ v dňoch 1.-31.8.2016: Boli spracovávané priebežne v uvedených dňoch a prehľad o
nich bol dňa 1.9.2016 zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, do jej aktuálneho menu
uprostred, kde je zverejnený pri dátume 1.9.2016.
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:
Vyhodnotenie futbalového turnaja: Bližšie o ňom bolo uvedené v ÚS č. 2, v Správach Sekretariátu ObFZ. 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.
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017: V termíne vopred telefonicky dohodnutom so
sekretárom ObFZ si ich na Se môžu prevziať tieto FO a FK: Vyš. Remety (zo stretn. 1.k. VI.L m Vyš. Remety - Pavlovce
n/U zo 7.8.2016).
Podklady k zaregistrovaniu novoškolených rozhodcov v ISSF: Registračný formulár rozhodcu k zaregistrovaniu v
ISSF (podľa dodaných pokynov v PC vyplnený, 3x vytlačený a podpísaný) k potvrdeniu na ObFZ už doručili aj títo z nich:
- dňa 13.9.2016: Štefan Miľo, Miloš Miľo (ten bol obom potvrdený; obaja mali jeho originál hneď v uvedený deň zaslať
k zaregistrovaniu na SFZ na stanovenú adresu).
Požadované údaje od novoškolených rozhodcov k spracovaniu dohody medzi ObFZ a jednotlivcom: Na ObFZ
ich už podľa dodaných pokynov doručili ak títo novoškolení R: - dňa 13.9.2016: Štefan Miľo. Na ObFZ ich nedoručili:
Borbély Tibor, Csizmadia Gergely, Miloš Miľo.
Ponuka „ORANGE Slovensko, a.s.“ pre RFZ a ObFZ: FZ ju od uvedenej spoločnosti dostali e-mailom aj
s prílohou dňa 13.9.2016 s týmto textom: „Vážené vedenie regionálnych a oblastných zväzov, na základe spolupráce
medzi SFZ a spoločnosťou „Orange Slovensko, a.s.“ si vám dovoľujeme opäť poslať ponuku, ktorá obsahuje riešenie
GSM produktov. V prípade otázok a overenia kontaktujte pána Letka, resp. Kačinca, alebo priamo mňa, zástupcu
spoločnosti Orange Slovensko. Vladimír Hracho.“
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ vyžiadali aj: - dňa 5.9.2016: F. Gejguš (za 08).
Výplaty zamestnancov ObFZ Michalovce za 08/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 7.-8.9.2016
a dňa 8.9.2016 boli poukázané na účty príslušných zamestnancov ObFZ.
Výplatné lístky zamestnancov ObFZ MI za 08/2016: Na Se ObFZ boli doručené dňa 8.9.2016 pre týchto
zamestnancov ObFZ: L. Babjak, J. Bali-Jenčik, J. Bendzák, J. Bukaj, D. Čeklovský, M. Čeklovský, M. Dančišin, L. Didič,
P. Dziad, P. Feňuš, Š. Ferko, F. Gejguš, M. Hospodi, J. Hreško, D. Ihnacik, M. Ivan, M. Jakubec, P. Kaffan, M. Končík, A.
Kopas, P. Koščo, M. Kurtak, L. Kurták, V. Lisák, J. Mano, J. Matej, M. Mazár, R. Mitrík, O. Palinský, P. Pavlo, V. Pčolár,
Ján Pivarník, Joz. Pivarník, P. Rapáč, M. Rovňak, M. Ruščanský, M. Sabo, M. Sarvaj, A. Stretavský, J. Šimko, J. Škodi, P.
Tudja, M. Tušek, M. Ubľanský, P. Vass, L. Vojtko, A. Žoffčák. Na Se ObFZ si ich od uvedeného dňa mohol každý z
uvedených prevziať osobne alebo v zastúpení v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 8.9.2016: J. Bendzák (za 08); - dňa 13.9.2016: F. Gejguš (za 08), M. Kurtak (za 08), L. Kurták (za 08); dňa 14.9.2016: Š. Ferko (za 08), P. Koščo (za 08), D. Čeklovský (za 08), M. Čeklovský (za 08), J. Mano (za 08), A.
Stretavský (za 08), V. Lisák (za 08), M. Dančišin (za 08), Joz. Pivarník (za 08), R. Mitrík (za 08).
Prevzatie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ postupne osobne alebo v zastúpení prevzali aj: - dňa
13.9.2016: F. Gejguš (za 08).
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: J. Minaroviech (za 03,04,05,06), M. Špivák (za 06),
M. Verdžák (za 06).
Zúčtovanie účtovných dokladov ObFZ za 08/2016: Tieto boli účtovníčkou ObFZ zúčtované v dňoch 8.-12.9.2016 a
na ObFZ boli doručené dňa 13.9.2016.
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania za rok 2015 od „VšZP“: ObFZ ju od uvedenej poisťovne dostal
písomne poštovou listovou zásielkou dňa 12.9.2015. Výsledok za uvedený rok je 0,00 €.
Potvrdenie o návšteve školy k dohodám uzatvoreným medzi ObFZ a zamestnancami na 2. polrok 2016: Na
ObFZ ho už doručili aj: - dňa 9.9.2016: L. Babjak; - dňa 13.9.2016: Š. Miľo; - dňa 14.9.2016: Š. Ferko. Na ObFZ sú ho

povinní obratom doručiť všetci študenti z radov R súťaží ObFZ, s ktorými bola uzavretá dohoda o brigádnickej práci
študenta na 2. polrok 2016.
Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov s ObFZ: Na ObFZ ho doručili: - dňa
13.9.2016: Lukáš Kurták (k 31.8.2016) - ten bol v uvedený deň doručený účtovníčke ObFZ.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Tieto na ObFZ postupne doručili tieto FO a FK:
- dňa 13.9.2016: Porostov (osobne; za 08/2016 - uhradené dňa 13.09.2016).
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 08/2016: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.9.2016 a platby za túto ZF
mali byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného - do 12.9.2016. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr v
piatok 9.9.2016. V termíne od 1.9.2016 od 17:00 h do 7.9.2016 do 17:00 h už boli tieto importované na účte SFZ od týchto
28 FO a FK (predtým už od 14) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 8.9.2016
(8): Horovce, Jastrabie pri MI, Krásnovce, Kriš. Liesková, Poruba p/V, Strážske, Zemplínska Široká, Žbince; - dňa
9.9.2016 (7): Iňačovce, Jovsa, Moravany, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Úbrež, Veľké Slemence; - dňa 12.9.2016 (6):
Lekárovce, Veľké Kapušany, Vinné, Vojany, Vyšné Remety, Zalužice; - dňa 13.9.2016 (1): Oborín; - dňa 14.9.2016
(6): Budkovce, Malčice, Palín, Petrovce n/L, Porostov, Remetské Hámre. Uhradiť ich má týchto 9 FO a FK územne
patriacich pod ObFZ MI: Bánovce n/O, Beša, Čičarovce, Ložín, OŠK Pavlovce n/U, Ruský Hrabovec, Tibava,
Trhovište, Veľké Revištia. Každý FO a FK, ktorý dňa 12.9.2016 nebude mať platbu zo ZF za 08/2016 importovanú na
účte SFZ, bude mať od 13.9.2016 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 už postupne doručili aj tieto FO a FK v týchto dňoch: - 8.9.2016: Porostov; - 14.9.2016: Vinné.
Na ObFZ ho stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín, Petrovce n/L,
Pozdišovce, Sobrance, Veľké Revištia.
SPRÁVY VV ObFZ:
Z ostatného 33. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období - z 12.9.2016: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2016“ sa toto uskutočnilo v Po 12.9.2016 od 15:00 h na ObFZ v
Michalovciach. Na zasadnutí, ktoré riadil V. Čan (predseda ObFZ), sa po otvorení, oboznámení s oznámenými neúčasťami
na zasadnutí, po schválení programu a kontrole uznesení, postupne prerokovali: informácia preds. ŠTK a sekr. ObFZ
o vrátkach pre FO a FK za sezónu 2015/2016; informácie preds. kom. a sekr. ObFZ o činnosti komisií ObFZ od
3.8.2016 do 7.9.2016; informácia preds. ŠTK o 1.k. 15.roč. súťaže „Pohár ObFZ m“ pre sezónu 2016/2017; informácia
preds. ŠTK o štarte ostatných súťaží “Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2016/2017; informácia sekr. ObFZ o návrhoch
na úpravy do rozpisov súťaží ObFZ; ďalšie informácie v rámci bodu „Rôzne a diskusia“. VV pred záverom zasadnutia
prijal informáciu o uzneseniach z tohto zasadnutia, ktorého sa zúčastnili 5 členovia VV (V. Čan, Š. Czetö, E. Dančišin, J.
Nemčík, A. Szabó; z neúčasti sa ospravedlnili: R. Ivan - osob. dôv., J. Žofčák - osob. dôv.). Zasadnutia sa zúčastnili aj: - za
kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado); - za orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: DK (vz. M. Uhrina); - za
administratívne orgány ObFZ: KR (J. Špivák), ŠTK (E. Anguš), sekretár (J. Bendzák).
Uznesenia z ostatného 33. zasadnutia VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období - z
12.9.2016: Boli prijaté tieto: ● VV schválil program rokovania 33. zas. VV ObFZ dňa 12.9.2016 tak, ako je uvedený v
pozvánke. ● VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uznesení jednotlivých orgánov ObFZ k 12.9.2016. ● VV vzal na
vedomie informáciu o vrátkach pre FO a FK za sezónu 2015/2016. ● VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií
ObFZ od 3.8.2016 do 7.9.2016. ● VV vzal na vedomie informáciu predsedu ŠTK o 1.kole 15.roč. súťaže „Pohár ObFZ
Michalovce vo futbale mužov“ v sezóne 2016/2017 z 1.9.2016 i o vyžrebovaní stretnutí jej 2.kola zo 7.9.2016. ● VV vzal
na vedomie informáciu predsedu ŠTK o štarte ostatných súťaží „Majstrovstiev ObFZ 2016/2017. ● VV vzal na vedomie
informáciu sekretára ObFZ o návrhoch na úpravy do rozpisov súťaží ObFZ. ● VV dňom 12.9.2016 schválil doplnenie
„Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017“ o návrhy prednesené sekretárom ObFZ. ● VV vzal na vedomie informáciu
predsedu RK ObFZ o previerke hospodárenia ObFZ za 1. polrok 2016 vykonanej v dňoch 18.-24.7.2016. ● VV uložil
predsedovi ObFZ v stanovených termínoch zrealizovať opatrenia uvedené v zázname RK ObFZ z previerky hospodárenia
ObFZ za 1. polrok 2016 vykonanej v dňoch 18.-24.7.2016. ● VV počnúc dňom 24.9.2016 schválil povinnosť FO a FK
VII. líg mužov 2016/2017 zabezpečovať videozáznam z každého domáceho stretnutia, v zmysle zásad k tomu uvedených
v RS, časť B, bod 15/m. ● VV vzal na vedomie všetky informácie z bodu „Rôzne a diskusia“ na 33. zas. VV ObFZ dňa
12.9.2016.
Rozhodnutie VV ObFZ k videozáznamom v VII. ligách mužov 2016/2017: Výkonný výbor ObFZ
Michalovce na svojom 33. zasadnutí v tomto 4-ročnom funkčnom období dňa 12.9.2016, okrem iného prerokoval aj

„Protest klubov VII. ligy Západ mužov“ proti nariadeniu zabezpečenia kamerového záznamu zápasov tejto súťaže pre
súťažný ročník 2016/2017, ktorý mu bol doručený písomne do schránky ObFZ v budove dňa 10.8.2016. Ten podpísalo 8
klubov tejto súťaže z celkového počtu 12. VV vzal na vedomie aj oznámenie KR k tomu z ÚS č. 7 z 18.8.2016, v Správach
KR, kde predseda KR vysvetlil dôvody zverejnenia tohto oznámenia. Výkonný výbor ObFZ Michalovce napokon po
prerokovaní uvedeného rozhodol takto: „Futbalové kluby VII. líg mužov súťaží ObFZ 2016/2017 sú povinné počnúc dňom
24.9.2016 zabezpečovať videozáznam z každého domáceho stretnutia, v zmysle zásad k tomu uvedených v RS, časť B,
bod 15/m.“
ZO SPRÁV VsFZ:
Porada predsedov a sekretárov ObFZ v rámci VsFZ (z ÚS VsFZ č. 10 z 9.9.2016 - zo Správ Se VsFZ):
Uskutoční sa v stredu 12.10.2016 o 13:00 h v sídle VsFZ v Košiciach.
Informácie k nahrávaniu členských príspevkov pre trénerov družstiev (z ÚS VsFZ č. 10 z 9.9.2016 - zo
Správ ŠTK VsFZ): Od ISSF Helpdesk ich e-mailom dostali kluboví ISSF manažéri jednotlivých FO a FK.
SPRÁVY Z ISSF:
Nové znenie poriadku „Komory SFZ pre riešenie sporov“: Členovia SFZ informáciu o ňom dostali z ISSF emailom dňa 9.9.2016 od L. Piteka (právnika SFZ) s týmto textom: „Vážení členovia SFZ, dovoľujeme si Vás touto cestou
informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 5.9.2016 bolo prijaté nové znenie poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.
Uvedený poriadok je dostupný na tejto adrese:
http://www.ucps.sk/Poriadok_Komory_SFZ_pre_riesenie_sporov_uplne_platne_znenie_od_5_9_2016“.
Objednávkový formulár na vstupenky na najbližšie kvalifikačné zápasy "A"-tímu Slovensko - Škótsko /
Litva: Členovia SFZ informáciu o ňom dostali z ISSF e-mailom aj s prílohou dňa 12.9.2016 od P. Kačinca s týmto textom:
„V prílohe si Vám dovoľujeme zaslať Objednávkový formulár na vstupenky na najbližšie kvalifikačné zápasy "A"-tímu
Slovensko - Škótsko / Litva. Prepošlite tuto informáciu obratom aj Vášmu predsedovi (preposlaná obratom). Vstupenky
je možné si objednať iba ako balíkové vstupenky, t.j. na oba kvalifikačné zápasy. Zároveň Vás žiadame o dodržanie
termínu na zaslanie objednávky - streda 14.9.2016 do 16:30 h. Po tomto termíne budú vstupenky dané do predaja pre
širokú verejnosť online - www.ticketportal.sk a vstupenky.futbalsfz.sk. Všetky informácie nájdete v prílohe. Miroslava
Fašungová (Ticketing manažér).
Objednávkový formulár na vstupenky na najbližší kvalifikačný zápas U21, Slovensko - Bielorusko:
Členovia SFZ informáciu o ňom dostali z ISSF e-mailom aj s prílohou dňa 13.9.2016 od F. Ferenca s týmto textom: „V
prílohe si Vám dovoľujeme zaslať Objednávkový formulár na vstupenky na najbližší kvalifikačný zápas U21,
Slovensko - Bielorusko. Prepošlite túto informáciu obratom aj Vášmu predsedovi (preposlaná obratom). Zároveň Vás
žiadame o dodržanie termínu na zaslanie objednávky - streda 14.9.2016 do 16:30 h. Po tomto termíne budú vstupenky
dané do predaja pre širokú verejnosť online - www.ticketportal.sk. Všetky informácie nájdete v prílohe.“
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

