Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 14 z 1.10.2015
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. 7“ tam boli zverejnené od 25.9.2015. Ďalšie „Oznamy ObFZ k 1.10.2015“ tam budú zverejnené od 2.10.2015.
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 30.9.2015 do 16:00 h postupne doručili aj:
a) kópiu ostatných svojich platných Stanov potvrdených na MV SR: - dňa 29.9.2015: Bánovce n/O.
Nedoručili ju a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Stretava.
b) kópiu Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) zo štatistického úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): 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 29.9.2015: Bracovce. Nedoručili ju a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO
a FK: Beša, 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): - dňa 29.9.2015: Bánovce n/O. Nedoručili ju a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Beša, Jastrabie
pri Michalovciach, Jovsa, Kusín, Oborín, Porostov, Stretava.
Najbližšie zasadnutie VV VsFZ (z ÚS VsFZ č. 11 z 24.09.2015 - zo Správ Se VsFZ): Uskutoční sa v stredu
7.10.2015 o 15:00 h v Košiciach.
Spoločné zasadnutie predsedov RK ObFZ z Košického kraja (z ÚS VsFZ č. 11 z 24.09.2015 - zo Správ RK
VsFZ): Uskutoční sa v stredu 14.10.2015 o 13:00 h v budove Dome Športu v Košiciach.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Upozornenie na úhradu ZF z ISSF za 09/2015: Tieto boli vygenerované dňa 1.10.2015 a importované na účte
SFZ majú byť do 12.10.2015. ObFZ ich odporúča uhradiť najneskôr 9.10.2015. Uhradiť ich má týchto 59 FO a FK
patriacich pod ObFZ MI (1 aj z iného FZ): Bánovce n/O, Beša, Bracovce, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Hatalov,
Horňa, Horovce, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín,
Lastomír, Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MI - TJ Sokol Močarany, MI - AFK Topoľany, Moravany, Nac. Ves,
Niž. Rybnica, Oborín, Palín, Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša,
Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Sejkov, Senné, Sobrance, Strážske, Stretava, Tibava, TJ
FK Družst. Trhovište, Tušice TNV, Úbrež, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vinné, Vojany, Vyš. Remety,
Záhor, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince, Somotor.
SPRÁVY KR ObFZ:
Záujem o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu: Prejavil už aj: - dňa 23.9.2015: Patrik Rapač 071 01 Michalovce, Volgogradská 1 (boli mu k tomu dané informácie). Ak o získanie základnej kvalifikácie R 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 stretnutí súťaží ObFZ k ďalším „Zápisom o stretnutí“ doručeným na ObFZ:
Sú za: - ich doručenie na ObFZ (zápis sa už na ObFZ nedoručuje; R má postupovať podľa informácií k „Zápisu o stretnutí“
- sú uvedené v ÚS ObFZ č. 6, v Správach ŠTK): J. Škodi (m - 27.9.2015).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 24.9.2015 do 30.9.2015 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: a) Moravany (zo stretn. 6.k. VI.L m Moravany - Tušice TNV z 13.9.2015; bez opatrení; KR si videozáznam
ponecháva pre interné potreby do oznámenia); b) Topoľany (zo stretn. 6.k. VI.L m Topoľany - Hatalov z 13.9.2015; bez
opatrení; KR si videozáznam ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 30.9.2015 dostala od týchto FO a FK: 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).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 24.9.2015 do 30.9.2015 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš. obs.:
M. Jakubec na 2.-3.10.2015 - zdrav. dôv., Š. Ferko na 3.10.2015 - osob. dôv.
Pochvala na výkon R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 30.9.2015 od FK Bánovce n/O na
výkon rozhodcu P. Košča v stretn. 8.k. VII.L Z m Veľ. Kapušany B - Bánovce n/O z 27.9.2015, ktorú vzala na vedomie.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 30.9.2015 sa naň dostavili: a) P. Rapáč - z dôvodu pohovoru k záujmu o
získanie základnej kvalifikácie R futbalu; KR ho s ním vykonala a vydala pokyny do ďalšej činnosti; b) rozh.: L. Kurták,
D. Čeklovský - obaja z dôvodu nedostatkov v stretn. 8.k. VI.L m Dúbravka - Tibava z 27.9.2015; KR ho s nimi vykonala,
upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Žiadosť o zmenu obsadeného R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 29.9.2015 od FK Veľ.
Kapušany B, v ktorej tento žiada o zmenu obsadeného R J. Mateja v stretn. 9.k. VII.L Z m Vojany - Veľ. Kapušany B zo
4.10.2015, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za žiadosť (Veľ. Kapušany B - 17 € - KR: žiadosť - m - 4.10.2015) v súlade
s RS, HU, časť F, bod 7, čl. E3-04.

Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 26.9.-4.10.2015: KR ich dňa 30.9.2015 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 14, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 9.-11.10.2015: KR ho dňa 30.9.2015 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude dňa 6.10.2015 na webovej stránke ObFZ, 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 7.10.2015 do 15:00
h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: - Zempl. Široká (zo stretn. 8.k. VI.L m Zempl. Široká - Hatalov z 27.9.2015).
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 9.11.10.2015: KR ho dňa 30.9.2015 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: 10. kolo - sobota 10.10.2015 o 11:30 h: Nacina Ves - Petrovce n/L; V. liga Východ dorastencov: - 8. kolo - sobota
10.10.2015 o 11:30 h: Rus. Hrabovec - Koromľa; V. liga Stred dorastencov: - 6. kolo - sobota 10.10.2015 o 11:30 h:
Čičarovce - Budkovce; V. liga Západ dorastencov: - 6. kolo - sobota 10.10.2015 o 11:30 h: Malčice - Bracovce; VI. liga
mužov: - 10. kolo - nedeľa 11.10.2015 o 11:30 h: Malčice - Zalužice, Budkovce - Tibava; VII. liga Východ mužov: - 10.
kolo - nedeľa 11.10.2015 o 11:30 h: Záhor - Zalužice B, Rus. Hrabovec - Koromľa; VII. liga Západ mužov: - 10. kolo nedeľa 11.10.2015 o 11:30 h: Trhovište - Bánovce n/O; VIII. liga mužov: - 6. kolo - nedeľa 11.10.2015 o 11:30 h: Ložín Choňkovce, Stretava - Jastrabie pri MI.
Prvá časť „Školy mladých rozhodcov“ ObFZ Michalovce v sezóne 2015/2016: Pozostávala z 2 dní. V prvom
z nich bola účasť na stretnutí 10. kola Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava dňa 23.9.2015 o
20:00 h, na ktorom boli frekventanti rozdelení do 3 skupín (prvá mala sledovať výkon R, druhá výkon AR1, tretia
výkon AR2). V druhom so stanoveným programom dňa 25.9.2015 od 15:00 h do 18:00 h na ObFZ sa jej zúčastnili: a)
frekventanti: D. Čeklovský, P. Koščo, L. Kurták, B. Ondrík, J. Škodi, P. Tóth, M. Ubľanský, P. Rapáč (ospravedlnili sa:
Š. Ferko, T. Olexa, M. Jakubec); b) lektori: V. Čan (predseda ObFZ MI), J. Špivák (predseda KR ObFZ MI), J. Mano
(podpredseda KR ObFZ MI), G. Ádam (predseda KR VsFZ). Bližšie o tom na webovej stránke ObFZ, v menu vľavo, v
časti „Škola mladých rozhodcov“ a v nej v časti ŠMR 2015/2016.
SPRÁVY DK ObFZ:
Predvolanie: Na zasadnutie DK v stredu 30.9.2015 boli predvolané tieto stránky: - o 15:30 h: Dúbravka (Maroš
Mitrík - HU, Ivan Čurma - VD, Štefan Kišík - KD, divák Ján Mitrík; FK je povinný do 30.9.2015 do 13:00 h na ObFZ
doručiť aj videozáznam zo stretnutia); rozh. - Lukáš Kurták; AR1 - Dominik Čeklovský - všetci k nedohranému
stretnutiu 8.k. VI.L m Dúbravka - Tibava z 27.9.2015 pre inzultáciu R divákom. Účasť všetkých pozvaných bola
bezpodmienečne nutná pod podmienkou zastavenia činnosti nepodmienečne. Toto predvolanie bolo uvedeným stránkam
zaslané e-mailom v dňoch 28.-29.9.2015.
Žiadosti o zmenu zvyšku DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DO hráčov: Erik Dančišin (Pus.
Čemerné m; 10 €/ZF) - DK zvyšok DO 1 stretn. NEPO zmenila na 1 stretn. PO od 30.9.2015 do 30.12.2015.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 8. kola IV.L d Moravany - Vinné z 26.9.2015: Martin Mazúr (Vinné d; 5 €/ZF) - 1 stretn. NEPO od
30.9.2015.
b) stretnutie 8. kola IV.L d Žbince - Petrovce n/L z 26.9.2015: Branislav Štugner (Petrovce n/L d; 5 €/ZF) upustenie od udelenia DO.
c) stretnutie 8. kola IV.L d Zempl. Široká - Tušice TNV z 26.9.2015: Lukáš Froň (Tušice TNV d; 5 €/ZF) - 1
stretn. NEPO od 30.9.2015.
d) stretnutie 8. kola VI.L m Vyš. Remety - Krásnovce z 27.9.2015: Ondrej Kašaj (Krásnovce m; 10 €/ZF) - 1
stretn. NEPO od 30.9.2015.
e) stretnutie 4 kola VIII.L m Sobrance B - Choňkovce z 27.9.2015: Erik Ferko (Sobrance B m; 10 €/ZF) - 1
stretn. NEPO od 30.9.2015.
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
Lukáš Vajda (Moravany m; 10 €/ZF) - 1 stretn. NEPO od 16.9.2015.
Neprístojnosti počas stretnutí: Rozhodnutia DK k riešeným prípadom:
- stretnutie 8.k. VI.L m Dúbravka - Tibava z 13.9.2015: Dúbravka m - pokuta 100 € za inzultáciu R divákom;
uzavretie HP na 1 stretn. PO; zvýšenie počtu usporiadateľov na 8; poplatok 10 € za PPK.
Doručenie kópie dokladu o dodatočnej úhrade poriadkovej pokuty: Na ObFZ ju už doručili aj títo
odosielatelia: - dňa 29.9.2015: rozh. Tomáš Kolesár - za neospravedlnenú neúčasť na stretnutiach (5 € - KR: nNnS - d 5.10.2014; 5 € - KR: nNnS - m - 5.10.2014); za neskoré doručenie zápisu (10 € - ŠTK: NDZ - ž - 12.10.2014).
Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti: Na základe doručenia dokladov o úhrade PP ho DK zrušila
týmto jednotlivcom: - dňom 29.9.2015: rozh. Tomáš Kolesár (od 15.10.2014) bez ďalšieho postihu.
Požiadavka ohľadom odstupného za transfer hráča: DK ju dostala dňa 30.9.2015 podaním cez elektronickú
podateľňu v ISSF od TJ Družstevník Malčice ohľadom odstupného za transfer hráča Štefan Faťol, nar. 06.01.1997, z TJ
Družstevník Malčice do OcŠK Pozdišovce z 21.9.2015, v ktorom nový klub uviedol odstupné za hráča 0,0 €, s čím
materský klub nesúhlasí (k inej dohode medzi klubmi nedošlo). Toto bolo riešené hneď v deň doručenia podania. Futb. odd.
OcŠK Pozdišovce bol hneď v uvedený deň telefonicky vyzvaný, aby obratom do 2.10.2015 do 12:00 h na ObFZ doručil
dohodu o výške odstupného za transfer uvedeného hráča, ktorý má od 30.9.2015 zastavenú činnosť nepodmienečne do
rozhodnutia DK o tomto prípade. DK na základe doručenia (nedoručenia) dohody rozhodne o riešení požiadavky.
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. Ani do 30.9.2015 ju nedoručili a obratom sú povinné ju na ObFZ
doručiť ešte aj tieto FO a FK: Veľ. Revištia, Vinné, Jovsa, Bl. Polianka (upozornené nato boli aj e-mailom dňa 30.9.2015).
Po ich doručení ŠTK rozhodne o postihoch.
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 25.9.2015: Hatalov (Pulko Peter 03.05.1999); - dňa 30.9.2015: Zalužice (Hrinko Radoslav - 06.01.1998, Kolesár Tomáš - 12.01.1998). 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 25.-27.9.2015 (prípadne aj v predchádzajúcich) tieto
takto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - VII.L V m
- 6.k. z 13.9.2015: Podhoroď - Niž. Rybnica (Podhoroď m - 4 €); - VI.L m - 8.k. z 27.9.2015: Dúbravka - Tibava
(Dúbravka m - 4 €, Tibava m – 4 €); - VIII.L m - 4.k. z 27.9.2015: Sobrance B - Choňkovce (Sobrance B m - 4 €,
Choňkovce 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 25.-27.9.2015 toto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - IV.L V ž - 2.k. z 27.9.2015:
Senné - Rem. Hámre (Senné ž - 7 €); - V.L V d - 5.k. z 26.9.2015: Podhoroď - Tibava (Podhoroď d - 7 €), Jovsa Kusín (Jovsa d - 7 €), Porostov - Koromľa (Porostov d - 7 €); - VI.L m - 8.k. z 27.9.2015: Dúbravka - Tibava
(Dúbravka m - 7 €); - VII.L V m - 8.k. z 27.9.2015: Rem. Hámre - Kusín (Rem. Hámre m - 7 €), Senné - Niž. Rybnica
(Senné m - 7 €), Porostov - Koromľa (Porostov m - 7 €); - VII.L Z m - 8.k. z 27.9.2015: Beša - Bracovce (Beša m - 7
€); - VIII.L m - 4.k. z 27.9.2015: Sobrance B - Choňkovce (Sobrance B m - 7 €), Ložín - Stretava (Ložín 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): Vyš. Remety
(d - 26.9.2015), Poruba p/V (ž - 25.9.2015); b) za ich nedoručenie obyčajnou poštovou listovou zásielkou I. triedou:
Poruba p/V (ž - 25.9.2015; kópiu elektronického zápisu nie je potrebné doručovať na ObFZ); c) za uvedenie č. (čísla)
stretnutia v nich (toto sa už v zápise nemá uvádzať): Poruba p/V (ž - 25.9.2015); d) za nepodpísanie dohody o R (pred
stretnutím sa má v zápise viesť, či bolo žrebovanie alebo dohoda, pričom KD, u mládeže aj VD, to majú podpísať): Vyš.
Remety (d - 26.9.2015; chýbajú podpisy KD a VD domácich).
Nenastúpenia na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 8.k. VI.L m z 27.9.2015: Pavlovce n/U - Tušice
TNV 3:0 kont. (hostia nenastúpili). Návrh pre DK udeliť do ZF tieto PP: Tušice TNV (200 € - ŠTK: NnS - m 27.9.2015).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie 4.k. VIII.L m z 20.9.2015: Sobrance B Choňkovce (20´ z viny dom.); ponechaný v platnosti výsledok z HP; návrh PP pre DK: Sobrance B (7 € - ŠTK: nNnS mB - 27.9.2015).
Nedohrané stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 8.k. VI.L m z 27.9.2015: Dúbravka - Tibava 0:3 kont.
(pre inzultáciu R divákom domácich v polčasovej prestávke; pôvodne 0:1).
Napomenutie FK Ložín: ŠTK dôrazne upozorňuje FK Ložín na odstránenie nekultúrnych podmienok v kabíne
R a D (bez elektrickej energie; pavučiny; nepotrebné veci: štrk, palety, ..); neposkytnutie osvieženia (voda); atď.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2015/2016: ŠTK ich k 30.9.2015 zo stretnutí hraných v dňoch 25.-27.9.2015 a predtým schválila všetky.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 9.11.10.2015: ŠTK ho dňa 30.9.2015 prerokovala a schválila.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ dňa 26.9.2015:
V. liga Východ dorastencov: - 6. kolo - sobota 26.9.2015 o 15:00 h: Vyš. Remety - Úbrež (KR neobs. R za
Ubľanského).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 2.-4.10.2015:
III. liga mladších žiakov: - 6. kolo - sobota 3.10.2015 o 10:00 h: Bracovce - Močarany (Ondrík ako R za
Ferka).
IV. liga Východ žiakov: - 3. kolo - piatok 2.10.2015 o 16:00 h: Veľ. Revištia - Senné (Ubľanský ako R za
Jakubca).

V. liga Stred dorastencov: - 5. kolo - sobota 3.10.2015 o 14:30 h: Budkovce - Iňačovce (M. Kurtak ako R za
Jakubca).
VI. liga mužov: - 9. kolo - nedeľa 4.10.2015 o 14:30 h: Tibava - Malčice (Kaffan ako R za Mazára), Vyš.
Remety - Hatalov (T. Škodi ako R za D. Mana), Topoľany - Pavlovce n/U (o 11:30 h: T. Škodi - Mazár, Ruščanský;
Žoffčák - nové obs.).
VII. liga Východ mužov: - 9. kolo - nedeľa 4.10.2015 o 14:30 h: Koromľa - Záhor (Matej ako R za Kaffana).
VII. liga Západ mužov: - 9. kolo - nedeľa 4.10.2015 o 14:30 h: Bracovce - Trhovište (Kopas ako R za BaliJenčika), Vojany - Veľ. Kapušany B (Mazár ako R za Mateja).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Vybavenie požiadavky o opravu údajov klubov v ISSF: Na základe zaslania požadovaných podkladov z
ObFZ na Matriku SFZ dňa 24.9.2015 ich táto opravila dňa 28.9.2015 týmto 3 FO a FK v ISSF: FK Tibava Sobrance
(opravené: názov klubu podľa stanov na FK Tibava), FC STAKO Nižná Rybnica (opravené: názov klubu podľa
stanov na FC Nižná Rybnica STAKO; obec na Nižná Rybnica), OFK Senné (opravené: obec na Senné).
SPRÁVY KM ObFZ:
Spracovanie nominácií Výberov ObFZ Michalovce U12-U14 na tréningový zraz v rámci programu
podpory talentovaných hráčov U12-U14 dňa 5.10.2015: Organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ Michalovce
ich v dňoch 25.-28.9.2015 spracoval a do každej kategórie nominoval po 12-13 hráčov. Nominácie boli dňa 1.10.2015 z
ObFZ zaslané e-mailom: na VsFZ k zverejneniu na stránku VsFZ Košice i na Facebook; na stránku ObFZ Michalovce;
trénerom týchto výberov ObFZ; klubovým ISSF manažérom všetkých 14 FO-FK, z ktorých sú hráči v nomináciách
(Bracovce, Hatalov, MI - Topoľany, Nacina Ves, Palín, Petrovce n/L, Poruba p/V, Pozdišovce, Senné, Strážske,
Trhovište, Veľké Revištia, Vyšné Remety, Zalužice) s požiadavkou na zabezpečenie hráčov na tento tréningový zraz
(buď to klub príslušnému hráčovi vytlačí a odovzdá, alebo mu to prepošle e-mailom); na e-mailové adresy
nominovaných hráčov. O tomto tréningovom zraze sa majú hráči informovať aj navzájom.
!Nominácie Výberov ObFZ Michalovce U12-U14 na tréningový zraz v rámci programu podpory
talentovaných hráčov U12-U14 v pondelok 5.10.2015 o 16:00 h v Michalovciach: Do jednotlivých kategórií
organizačný štáb tohto programu v rámci ObFZ Michalovce nominoval týchto hráčov týchto FO a FK:
a) Nominovaní hráči v kategórii U14 (narodení po 1.1.2002): KALOČAY Marek (ŠK Nacina Ves), DUNCA
Jakub (ŠK Strážske), TATÁR Mário (OŠK Zalužice), RINIK Samuel (TJ FK Družst. Trhovište), IVANKO Patrik (AFK
Topoľany), HUDÁK Kevin (ŠK Agro Palín), ŠIMON Dominik (ŠK Urbár Poruba p/V), BALOG Matej (OFK Hatalov),
KURTAK Michal (OFK Hatalov), ŠIMKO Daniel (AFK Topoľany).
b) Nominovaní hráči v kategórii U13 (narodení po 1.1.2003): MITRO Sebastián (ŠK Strážske), TOKÁR
Rudolf (ŠK Nacina Ves), MARCIN Miroslav (ŠK Nacina Ves), RINIK Tóbiáš (TJ FK Družst. Trhovište), TATÁR Patrik
(OŠK Zalužice), GECI Marek (OŠK Zalužice), PULKO Štefan (OŠK Svorn. Bracovce), FARKAŠ Ondrej (OFK
Senné), KOVÁČ Dalibor (OcŠK Pozdišovce), KOVÁČ Róbert (OcŠK Pozdišovce), PLIŠKA Alex (OcŠK Pozdišovce),
JURKO Jakub (OcŠK Pozdišovce).
c) Nominovaní hráči v kategórii U12 (narodení po 1.1.2003): PUŽO Aleš (ŠK Agro Palín), ŠARIK Erik
(OŠK Zalužice), SENK Patrik (OŠK Zalužice), JUHÁSZ Ján (ŠK Agro Palín), KMEC Martin (ŠK Strážske), MUNDÍR
Martin (ŠK Strážske), DOLINIČ Ladislav (ŠK Urbár Poruba p/V), PLIŠKA Dávid (TJ Vyšné Remety), SCHMIDT
Christopher (TJ Vyšné Remety), KAKARA Adrian (ŠK Nacina Ves), KRÁĽ Patrik (AFK Topoľany), DEMETER
Gabriel (TJ Družst. Petrovce n/L), PAVLÍK Filip (TJ FK Družst. Trhovište).
Hlavný tréner: Marek EŠTOK; Tréneri: Rudolf FEŇUŠ, Jozef VAĽKO; Lekár - zdravotník: Slavomír
MATTA. Všetci nominovaní hráči sa majú dostaviť v pondelok 2.10.2015 na tento zraz už o 15:45 h do Michaloviec
na futbalový štadión AFK Topoľany. Predpokladané ukončenie zrazu je v pondelok 2.10.2015 cca o 18:00 h v
Michalovciach. Každý hráč si má so sebou priniesť: PREUKAZ POISTENCA, kopačky, chrániče, tréningový výstroj,
uterák, šľapky. V prípade ospravedlnenia ihneď telefonicky informujte hlavného trénera: Eštok 0915/833136.
Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia (zákonní zástupcovia) berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v
čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa
vyskytnú bez priameho zavinenia.
SPRÁVY VV ObFZ:
Najbližšie 22. zasadnutie VV ObFZ Michalovce po ostatnej volebnej konferencii z 20.12.2013: Na základe
„Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2015“ sa toto uskutoční v Po 12.10.2015 o 15:00 h na ObFZ v
Michalovciach. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia týchto komisií ObFZ: KR,
DK, ŠTK. Za prípravu jednotlivých bodov programu tohto zasadnutia sú zodpovední všetci podľa uvedenia v „Pláne
zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2015“ i v pozvánke.
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.

