Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 13 z 24.9.2015
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Oznamy ObFZ: Sú zverejňované každý piatok na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, v
časti pod názvom „Oznamy ObFZ“ a aktualizované sú 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. Ostatné „Oznamy ObFZ
č. 6“ tam boli zverejnené od 18.9.2015. Ďalšie „Oznamy ObFZ č. 7“ tam budú zverejnené od 25.9.2015.
Požadované doklady od FO a FK ku kontrole fakturačných údajov klubov v ISSF: Na ObFZ bol každý
vyzvaný FO a FK povinný do 26.8.2015 do 15:00 h doručiť kópie niektorých zo svojich požadovaných dokladov. Na
ObFZ ich z nich už do 24.9.2015 do 11:00 h postupne doručili aj:
a) kópiu ostatných svojich platných Stanov potvrdených na MV SR: Nedoručili ju a obratom sú povinní ju
doručiť aj tieto FO a FK: Bánovce n/O, Stretava.
b) kópiu Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) zo štatistického úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): - dňa 23.9.2015: Úbrež (po zmene názvu); - dňa 24.9.2015: Senné. Nedoručili ju a
obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Beša, Ložín, Oborín, Porostov, Rem. Hámre, Stretava, Vojany.
c) kópiu Potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) z daňového úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): - dňa 23.9.2015: Úbrež. Nedoručili ju a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a
FK: Beša, Bracovce, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Kusín, Lekárovce, Ložín, Malčice, Niž.
Rybnica, Oborín, Porostov, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Sejkov, Senné.
d) kópiu Potvrdenia o zriadení účtu klubu z bankovej inštitúcie (musí byť vystavené na platný názov
klubu): Nedoručili ju a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Bánovce n/O, Beša, Jastrabie pri
Michalovciach, Jovsa, Kusín, Oborín, Porostov, Stretava.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Dodatočná úhrada ZF z ISSF za 08/2015: V termíne od 17.9.2015 od 11:00 h do 24.9.2015 do 11:00 h už boli
tieto importované na účte SFZ aj od týchto FO a FK (1; predtým od 57) v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu
úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 21.9.2015 (1): Bl. Polianka. Každý FO a FK, ktorý dňa 10.9.2015 nemal platbu zo svojej
ZF za 08/2015 importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť na ObFZ kópiu dokladu o jej
úhrade. Ktorý z týchto klubov, to doposiaľ neurobil, tak to má urobiť obratom. Do 21.9.2015 do 11:00 h ich už týmto na účte
SFZ mali importované všetky FO a FK (58).Uvedené sa dáva na vedomie DK.
!Informácia o importovaní úhrady ZF z ISSF za 08/2015 na účet SFZ po stanovenom termíne: Až po
stanovenom termíne ich na účte SFZ mali importované tieto FO a FK v týchto dňoch: - dňa 14.9.2015 (3): MI - MFK
Zemplín, Veľ. Revištia, Vinné; - dňa 16.9.2015 (2): Bracovce, Jovsa; - dňa 21.9.2015: Bl. Polianka. Uvedené sa dáva na
vedomie ŠTK a DK.
Upozornenie na úhradu zberných faktúr z ISSF za 09/2015: Tieto budú v ISSF vygenerované dňa 1.10.2015 a
importované na účte SFZ budú mať byť do termínu v nich uvedenom. ObFZ ich odporúča uhradiť najneskôr 3 dni
pred termínom v nich uvedenom.
SPRÁVY KR ObFZ:
Záujem o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Ohlásením svojho záujmu na stanovené
telefónne číslo určeného člena KR dňa 15.9.2015, a neskôr dňa 18.9.2015 doručeným e-mailom na ObFZ so svojimi
kontaktnými údajmi, o to záujem prejavil: Igor Šimaľ - 071 01 Michalovce, Okružná 58. Na základe toho mu bola dňa
22.9.2015 e-mailom zaslaná informácia k tomu. V prípade, ak o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu majú
záujem aj iní uchádzači, majú sa ohlásiť na č. tel. 0918/978877, kde im budú oznámené ďalšie informácie k tomu.
Napomenutia pre rozhodcov k „Zápisom o stretnutí“ doručeným na ObFZ: Sú za: a) za neúplné označenie
súťaže v nich: F. Gejguš (d - 29.8.2015; m - 6.9.2015; ž - 18.9.2015; d - 19.9.2015); b) za neuvedenie dátumu narodenia HU
v nich (neuvádza sa č. OP): F. Gejguš (d - 19.9.2015); c) za neuvedenie zabezpečenia počítača s tlačiarňou pri stretnutí v
nich: F. Gejguš (ž - 18.9.2015; d - 19.9.2015).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 17.9.2015 do 23.9.2015 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: a) Malčice (zo stretn. 5.k. VI.L m Malčice - Žbince zo 6.9.2015; bez opatrení; KR si videozáznam ponecháva
pre interné potreby do oznámenia); b) Budkovce (zo stretn. 5.k. VI.L m Budkovce - Vyš. Remety zo 6.9.2015; bez opatrení;
KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia); c) Vyš. Remety (zo stretn. 6.k. VI.L m Vyš. Remety Tibava z 13.9.2015; návrh PP pre DK: Vyš. Remety (10 € - KR: NnVZ - m - 13.9.2015) v zmysle RS-TÚ č. 5, bod 15, časť
A/a; KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 23.9.2015 dostala od týchto FO a FK: a) Moravany (zo
stretn. 6.k. VI.L m Moravany - Tušice TNV z 13.9.2015); b) Topoľany (zo stret. 6.k. VI.L m Topoľany - Hatalov z 13.9.2015).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 17.9.2015 do 23.9.2015 dostala a vzala na vedomie tieto: a) od R: - o zruš. obs.:
M. Jakubec na 26.9.2015 a 27.9.2015 (stretn. o 3 h pred ÚHČ) - prac. dôv.; L. Kurták na 27.9.2015 (stretn. v ÚHČ) - štud.
dôv.; J. Matej na 25.9.2015 - osob. dôv.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 23.9.2015: - pre neospr. neúčasť na zas. KR dňa
23.9.2015: - rozh. F. Gejguš (KR mu uvoľní činnosť až po dostavení sa na zas. KR).
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 23.9.2015 navrhla pre DK udeliť tieto: a) za neospr. neúčasť na stretn.: - rozh.: F.
Gejguš (5 € - KR: nNnS - m - 20.9.2015; 5 € - KR: nNnS - d - 19.9.2015); b) za neospr. neúčasť na zas. KR: - rozh.: F. Gejguš

(5 € - KR: nNnZ - 23.9.2015). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do 30.9.2015 do
15:00 h na ObFZ.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 20.-27.9.2015: KR ich dňa 23.9.2015 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 13, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 2.-7.10.2015: KR ho dňa 23.9.2015 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 29.9.2015, a to 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 30.9.2015 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: a) Hatalov (zo stretn. 7.k. VI.L m Hatalov - Pavlovce n/U z 20.9.2015);
b) Zalužice (zo stretn. 7.k. VI.L m Zalužice - Vyš. Remety z 20.9.2015).
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 3.4.10.2015: KR ho dňa 23.9.2015 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 9.
kolo - sobota 3.10.2015 o 11:30 h: Rakovec n/O - Palín, Vinné - Pavlovce n/U; V. liga Východ dorastencov: - 7. kolo sobota 3.10.2015 o 11:30 h: Tibava - Jovsa, Úbrež - Podhoroď; V. liga Stred dorastencov: - 5. kolo - sobota 3.10.2015 o
11:30 h: Kriš. Liesková - Ptrukša, Lekárovce - Dúbravka; V. liga Západ dorastencov: - 5. kolo - sobota 3.10.2015 o 11:30
h: Pus. Čemerné - Horovce; VI. liga mužov: - 9. kolo - nedeľa 4.10.2015 o 11:30 h: Tušice TNV - Zempl. Široká,
Topoľany - Pavlovce n/U; VII. liga Východ mužov: - 9. kolo - nedeľa 4.10.2015 o 11:30 h: Kusín - Senné, Podhoroď Rem. Hámre; VII. liga Západ mužov: - 9. kolo - nedeľa 4.10.2015 o 11:30 h: Pus. Čemerné - Horovce, Lesné - Veľ.
Slemence; VIII. liga mužov: - 5. kolo - nedeľa 4.10.2015 o 11:30 h: Oborín - Sobrance B, Úbrež - Lekárovce.
Informácia o aktualizovanej sekcii „Škola mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce: Je zverejnená na
webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 19.9.2015. Bližšie informácie o nej pre sezónu
2015/2016 sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, v sekcii „Škola mladých rozhodcov“ a v nej v
časti ŠMR 2015/2016. Sú v nej k tomu materiály s týmito názvami: Čo je to ŠMR; Tematický a termínový plán ŠMR;
Zoznam frekventantov ŠMR.
Oznam o začatí „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: KR na svojom zasadnutí
dňa 23.9.2015 rozhodla oznam o nej zaslať aj na KR SFZ a J. Špivák (predseda KR) ho tam zaslal e-mailom dňa 24.9.2015
aj s týmito materiálmi: Personálne obsadenie ŠMR; Tematický a termínový plán ŠMR; Zoznam frekventantov ŠMR.
SPRÁVY DK ObFZ:
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016 - oprava z ÚS č. 12:
Správne malo byť: „Rozhodnutia DK: d) stret. 6.k. VII.L V m Porostov - Záhor z 13.9.2015: Michal Michalko (Porostov
m; 10 €/ZF), Michal Čermák (Záhor m; 10 €/ZF) - obaja na 1 stret. NEPO od 16.9.2015, a nie na 2 stret. NEPO.“
Požiadavka o vyplatenie tabuľkovej hodnoty za hráča: Dňa 17.9.2015 došlo na ObFZ e-mailom z DK VsFZ
(pretože patrí na DK ObFZ Michalovce) podanie od TJ Sokol Močarany z 11.9.2015 o vyplatenie tabuľkovej hodnoty
za hráča od klubu OŠK Družstevník Zemplínska Široká (toto podanie došlo na DK aj priamo od futb. odd. TJ Sokol
Močarany). Toto bolo riešené hneď v deň doručenia. Futb. odd. OŠK Družstevník Zemplínska Široká bol vyzvaný, aby
obratom do 18.9.2015 do 11:00 h na ObFZ doručil dohodu o výške odstupného za hráča Miroslava Špaka. DK dňa
18.9.2015 po prešetrení a kontrole predloženej dohody o výške odstupného za hráča Miroslava Špaka upustila od
disciplinárneho šetrenia. Poplatok za podanie: TJ Sokol Močarany - 10 €/ZF.
Žiadosti o zmenu zvyšku DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DO hráčov: Samuel Majvitor
(Petrovce n/L d; 5 €/ZF) - DK zvyšok DO 1 stretn. NEPO zmenila na PO od 23.9.2015 do 23.12.2015.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 7. kola VI.L m Malčice - Moravany z 20.9.2015: Jaroslav Pivarník (Malčice m;10 €/ZF) - 1 stretn.
NEPO od 23.9.2015.
b) stretnutie 4. kola III.L mž Zalužice - Močarany z 19.9.2015: Dominik Bano (Zalužice mž; 5 €/ZF) - 4 stretn.
NEPO od 19.9.2015.
Neprístojnosti počas stretnutí: Rozhodnutia DK k riešeným prípadom:
- stretnutie 4.kola III.L mž Zalužice - Močarany z 19.9.2015: Močarany ž - pokuta 50 € za vniknutie diváka
hostí na HP a napadnutie hráča domácich na HP; poplatok 5 € za PPK.
Pokus o NŠH a NŠH na cudzí RP: Rozhodnutie DK: - stretnutie 3.kola VIII.L m Ložín - Strážske B z
20.9.2015: DK udelila tieto DO: Ložín m - pokuta klubu 3x100 € za pokus o 3 NŠH na cudzí RP; pokuta 200 € za 1
NŠH na cudzí RP; Milan Vaľko (VD) - zákaz výkonu funkcie VD na 2 mes. NEPO, Michal Vaľo (KD) - zákaz výkonu
funkcie KD na 2 mes. NEPO, hráč Benjamín Tomko - zastavená činnosť na 1 mes. NEPO - všetci od 23.9.2015;
poplatok 3x10 €/ZF za PPJ.
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 ŠTK ObFZ:
Vyžiadanie kópie dokladu o úhrade ZF z ISSF za 08/2015: Všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ
Michalovce, ktoré úhradu svojej ZF za uvedený mesiac nemali importovanú na účte SFZ do 10.9.2015, boli povinné kópiu
dokladu o jej úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ. Doručiť ju obratom majú ešte aj tieto FO a FK: Veľ. Revištia,
Vinné, Jovsa, Bl. Polianka. Po ich doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
Vyjadrenie k neuhradeniu ZF za 08/2015 v stanovenom termíne: ŠTK ho dostala od OcÚ Bracovce emailom dňa 16.9.2015 a dodatočne aj obyčajnou poštovou listovou zásielkou dňa 21.9.2015, pričom ho vzala na

vedomie. ŠTK o postihu rozhodne po doručení dokladov aj od FO a FK uvedených v predchádzajúcom bode.
Predvolanie: Na zasadnutie ŠTK v stredu 23.9.2015 boli predvolané tieto stránky: - o 15:45 h: Ložín (Milan
Vaľko - VD, Michal Vaľo - KD, hráč Daniel Čochráč so svojím RP a OP, hráč Benjamín Tomko so svojím RP a OP);
Strážske B (František Ferko - VD, Ladislav Kočerha - KD; mali doručiť aj video a fotografický dôkaz o štarte hráča
Benjamín Tomko); rozh. Jozef Pivarník - všetci k stretnutiu 3.k. VIII.L m Ložín - Strážske B z 20.9.2015. Účasť
všetkých pozvaných bola bezpodmienečne nutná pod podmienkou zastavenia činnosti nepodmienečne. Toto predvolanie
bolo uvedeným stránkam zaslané e-mailom dňa 22.9.2015.
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 23.9.2015: Močarany (Kušnír Ján 22.09.2002, Koban Ondrej - 05.05.2002). 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 18.9.2015: Pozdišovce (Novák Patrik 27.02.1998). 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 16.-20.9.2015 tieto takto nepripravili tieto družstvá
týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L Z d - dohrávka 1.k.: Zalužice - Pus.
Čemerné (Pus. Čemerné d - 4 €); - IV.L V ž - 1.k.: Rem. Hámre - Topoľany (Topoľany ž - 4 €); - IV.L Z ž - 1.k.:
Trhovište - Budkovce (Budkovce ž - 4 €); - V.L V d - 5.k.: Kusín - Podhoroď (Podhoroď d - 4 €); Tibava - Úbrež
(Úbrež d - 4 €); - VIII.L m - 3.k.: Oborín - Úbrež (Úbrež m - 4 €); Choňkovce - Lekárovce (Choňkovce m - 4 €);
Jastrabie pri Michalovciach - Sobrance B (Sobrance B m - 4 €).
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 16.-20.9.2015 toto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - IV.L V ž - 1.k.: Rem. Hámre
- Topoľany (Rem. Hámre ž - 7 €); - VII.L V m - 7.k.: Rus. Hrabovec - Porostov (Rus. Hrabovec m - 7 €); - VIII.L m 3.k.: Oborín - Úbrež (Oborín m - 7 €); Stretava - Horňa (Stretava m - 7 €).
Napomenutia ŠTK pre kolektívy FO a FK k ďalším doručeným papierovým zápisom na ObFZ: Ak
stretnutie nerozhoduje obsadený R, pred stretnutím sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí. Rozhodca stretnutia je
povinný si počas stretnutia do svojich poznámok zaznamenávať strelcov gólov (stav, minúta, číslo dresu), striedanie hráčov
(minúty a čísla dresov), ŽK a ČK (minúty a čísla dresov). Za vyplnenie zápisu po stretnutí, vo všetkých rubrikách podľa
predtlače, je vždy zodpovedný domáci klub spolu s rozhodcom stretnutia. Za doručenie zápisu na ObFZ v najbližší
pracovný deň po stretnutí je vždy zodpovedný domáci klub. ŠTK za nedostatky v zápisoch doručených na ObFZ udelila
tieto napomenutia: a) za ich doručenie neskoro (zápis má byť doručený na ObFZ najneskôr v Ut do 10:00 h): Rus.
Hrabovec (d - 19.9.2015), Choňkovce (m - 20.9.2015); b) za zlé prekopírované tlačivo zápisu: Rus. Hrabovec (d 19.9.2015; opačná strana je prekopírovaná hore hlavou); c) za uvedenie zlého kola v nich: Rus. Hrabovec (d - 19.9.2015);
d) za neuvedenie začiatku stretnutia v nich (má sa uvádzať v príslušnej rubrike): Choňkovce (m - 20.9.2015); e) za
nesprávne uvedenie HČ v nich (má sa uvádzať v tvare: 45´ + nadstavený čas 1. polčasu + čas prestávky + 45´ + nadstavený
čas 2. polčasu): Choňkovce (m - 20.9.2015); f) za neuvedenie dátumu narodenia HU v nich (neuvádza sa č. OP): Tibava
(d - 19.9.2015), Choňkovce (m - 20.9.2015); g) za nevypisovanie priezvisk a mien hráčov v zápise čitateľne paličkovým
veľkým písmom (nemajú sa vypisovať malými písmenami): Choňkovce (m - 20.9.2015); h) za neuvedenie gólov v stĺpcoch
pri menách hráčov v zostave (uvádza sa zvislými čiarkami): Rus. Hrabovec (d - 19.9.2015), Choňkovce (m - 20.9.2015); i)
za neuvedenie informácií o konfrontácii hráčov: Choňkovce (m - 20.9.2015); j) za neuvedenie výsledku konfrontácie v nich:
Rus. Hrabovec (d - 19.9.2015); k) za uvedenie predloženia potvrdení o striedavom štarte na nesprávnom mieste (hostia mali
byť uvedení vpravo): Choňkovce (m - 20.9.2015); k) za neuvedenie žrebovania R alebo dohody o R (pred stretnutím sa má
v zápise viesť, či bolo žrebovanie alebo dohoda, pričom KD to majú podpísať): Choňkovce (m - 20.9.2015); l) za rozdielne
údaje v papierovom a elektronickom zápise (údaje musia byť v oboch zápisoch rovnaké): Lekárovce (m - 20.9.2015; VD).
Nenastúpenia na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 5.k. III.L ž z 18.9.2015: Nacina Ves - Vinné 3:0 kont.
(hostia nenastúpili; pozor už po 2x!). Návrh pre DK udeliť do ZF tieto PP: Vinné (100 € - ŠTK: NnS - ž - 18.9.2015).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie 1.k. IV.L Z ž z 18.9.2015: Trhovište - Budkovce
(25´ z viny hostí); ponechaný v platnosti výsledok z HP; návrh PP pre DK: Budkovce (10 € - ŠTK: nNnS - ž - 18.9.2015);
- stretnutie 3.k. III.L m z 20.9.2015: Choňkovce - Lekárovce (viac ako 20´ z viny domácich); ponechaný v platnosti
výsledok z HP; návrh PP pre DK: Choňkovce (17 € - ŠTK: nNnS - m - 20.9.2015).
Pokus o NŠH pred stretnutím na cudzí RP: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie 3.k. VIII.L m z 20.9.2015: Ložín Strážske B: Domáci sa pokúšali v stretnutí o NŠH na RP týchto hráčov: č. 1 - Cyril Pivarník, č. 7 - Michal Duhaň, č. 9 Maroš Škunda. V stretnutí napokon nenastúpili. ŠTK prípad dala na doriešenie postupu funkcionárov domácich (Milan
Vaľko - VD, Michal Vaľo - KD) pre DK. Návrh PP na DK v zmysle RS pre kolektív za pokus o NŠH: Ložín m - 3x100 €.
Neoprávnený štart hráča na cudzí RP: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie 3.k. VIII.L m z 20.9.2015: Ložín Strážske B 0:3 kont. pre NŠH Benjamín Tomko (Ložín) na RP hráča č. 16 Daniel Čochrač (Ložín); pôvodne 1:0. ŠTK
prípad dala na doriešenie postupu funkcionárov domácich (Milan Vaľko - VD, Michal Vaľo - KD) pre DK. Návrh PP na
DK v zmysle RS pre kolektív za NŠH: Ložín m - 200 €.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2015/2016: ŠTK ich k 23.9.2015 zo stretnutí hraných v dňoch 16.-20.9.2015 a predtým schválila všetky.

Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
- Vyš. Remety - dňa 21.9.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k výmene miesta stretn. 9.k. VI.L m
Hatalov - Vyš. Remety v Ne 4.10.2015 (súhlas súpera doručený dňa 22.9.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v
ISSF; poplatok za žiadosť: Vyš. Remety - 10 € - ŠTK: ŽoZMS - m - 4.10.2015); ŠTK na základe súhlasu súpera nariadila
toto stretnutie odohrať v Ne 4.10.2015 o 14:30 h vo Vyš. Remetoch (odveta v jarnej časti sa odohrá v Hatalove).
- Močarany - dňa 21.9.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF k zmene miesta stretn. 5.k. III.L ž
Močarany - Palín v So 26.09.2015 (súhlas súpera doručený dňa 23.9.2015 podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF;
poplatok za žiadosť: Močarany - 10 € - ŠTK: ŽoZMS - ž - 26.9.2015); ŠTK na základe súhlasu súpera nariadila toto
stretnutie odohrať v So 26.09.2015 o 10:00 h v Močaranoch.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 2.4.10.2015: ŠTK ho dňa 23.9.2015 prerokovala a schválila.
Vyžrebovanie dvojíc 3. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2015/2016: Po schválení výsledkov stretnutí 2. kola tejto súťaže z 15.9.2015 ich ŠTK vyžrebovala na svojom zasadnutí
dňa 23.9.2015 o 15:30 h.
Dvojice 3. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2015/2016: V
3. kole sa hrá už dvojkolovo doma i von na odvety podľa pohárových pravidiel, pričom vonku dosiahnuté góly v prípade rovnosti
bodov a skóre platia dvojnásobne. Hrajú sa v ňom vylučovacím systémom 2x4 stretnutia, v ktorých sa stretnú tieto
vyžrebované dvojice víťazov jednotlivých stretnutí z 2. kola: prvé stretnutia - streda 7.10.2015 o 16:30 h: 25. Žbince Krásnovce, 26. Topoľany - Zalužice, 27. Pavlovce n/U - Hatalov, 28. Trhovište - Horovce. Odvetné stretnutia tohto
kola sa uskutočnia v St 21.10.2015 o 16:00 h.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ dňa 20.9.2015:
VI. liga mužov: - 7. kolo - nedeľa 20.9.2015 o 15:00 h: Hatalov - Pavlovce n/U (o 12:00 h: Kopas ako AR1 za
Cejkovského).
VII. liga Západ mužov: - 7. kolo - nedeľa 20.9.2015 o 15:00 h: Pus. Čemerné - Lesné (o 12:00 h: Cejkovský
ako R za Kopasa).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 25.-27.9.2015:
III. liga žiakov: - 6. kolo - piatok 25.9.2015 o 16:00 h: Vinné - Sobrance (M. Kurtak ako R za Mateja).
IV. liga Východ žiakov: - 2. kolo - piatok 25.9.2015 o 16:00 h: Poruba p/V - Vyš. Remety (KR neobs. R za
Gejguša).
IV. liga dorastencov: - 8. kolo - sobota 26.9.2015 o 15:00 h: Trhovište - Krásnovce (M. Kurtak ako R za
Ondríka).
V. liga Východ dorastencov: - 6. kolo - sobota 26.9.2015 o 15:00 h: Jovsa - Kusín (Ondrík ako R za Jakubca).
VI. liga mužov: - 8. kolo - nedeľa 27.9.2015 o 15:00 h: Moravany - Topoľany (Geci ako D - dopln.), Pavlovce
n/U - Tušice TNV (Lisák ako D - dopln.), Vyš. Remety - Krásnovce (Pčolár ako D - dopln.), Dúbravka - Tibava (o 12:00
h: D. Čeklovský ako AR1 za Jakubca), Malčice - Budkovce (o 12:00 h: M. Kurtak ako R za D. Čeklovského).
VII. liga Východ mužov: - 8. kolo - nedeľa 27.9.2015 o 15:00 h: Porostov - Koromľa (o 12:00 h: Cejkovský
ako R za Gejguša).
VII. liga Západ mužov: - 8. kolo - nedeľa 27.9.2015 o 15:00 h: Pozdišovce - Lesné (M. Kurtak ako R za L.
Kurtáka; Geci ako D - zruš.), Veľ. Kapušany B - Bánovce n/O (Popik ako D - dopln.).
VIII. liga mužov: - 4. kolo - nedeľa 27.9.2015 o 15:00 h: Ložín - Stretava (o 12:00 h: Popik ako D - dopln.).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Požiadavka na opravu údajov klubov v ISSF: Táto bola z ObFZ zaslaná na Matriku SFZ poštovou listovou
zásielkou I. triedy dňa 24.9.2015. ObFZ v nej po kontrole údajov aktívnych klubov ObFZ Michalovce v ISSF žiadal o
opravy týchto údajov aj týchto 3 FO a FK v ISSF: FK Tibava Sobrance (opraviť názov klubu na FK Tibava; obec na
Tibava), FC STAKO Nižná Rybnica (opraviť obec na Nižná Rybnica), OFK Senné (opraviť obec na Senné). Za tým
účelom boli v prílohe od uvedených klubov zaslané kópie týchto dokladov: FK Tibava Sobrance (Stanovy FK Tibava
potvrdené MV SR dňa 27.07.1994; duplikát Potvrdenia o pridelení IČO pre FK Tibava zo 14.12.2006; Výpis MV SR z
10.09.2014 o tom, že MV SR dňa 04.09.2014 vzalo na vedomie zmenu názvu klubu z Futbalový klub Tibava Sobrance
na Futbalový klub Tibava); FC STAKO Nižná Rybnica (Stanovy FC STAKO Nižná Rybnica potvrdené MV SR dňa
12.07.1993; Potvrdenie žiadosti o pridelení IČO pre FC STAKO Nižná Rybnica zo 16.07.1993); OFK Senné (Stanovy
TJ Senné potvrdené MV SR dňa 12.11.1991; dodatok č. 1 MV SR zo 17.5.2006 o zmene názvu klubu z Telovýchovná
jednota Senné na OFK Senné; Potvrdenie o pridelení IČO pre OFK Senné zo 16.09.2015).
Upozornenie k ohlasovaniu transferov hráčov v tomto registračnom období: Dňom 30.9.2015 sa končí možnosť
podávať transfery hráčov v tomto registračnom období. Ak niektorý FO-FK chce vybaviť transfer ešte aj dňa 30.9.2015, musí
mať v ISSF súhlasy k nemu od požadovaných strán do 30.9.2015 do 15:00 h. Najbližšia možnosť na podávanie transferov bude
až v ďalšom registračnom období od 1.1.2016 do 15.3.2016.
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.

