Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 17 z 26.10.2016
UPOZORNENIA:
V nedeľu zmena na letný čas: V noci zo soboty 29.10.2016 na nedeľu 30.10.2016 dôjde opäť k zmene letného
času na stredoeurópsky čas. Úderom tretej hodiny ráno letného času sa hodiny vrátia na druhú hodinu stredoeurópskeho
času, takže noc bude o jednu hodinu dlhšia. Aj z toho dôvodu si musia na túto zmenu dať v nedeľu 30.10.2016 pozor aj
funkcionári športových zväzov, športových klubov i samotní športovci, aby zabezpečili správny príchod na svoje športové
stretnutia. Týka sa to aj futbalu a všetkých jeho funkcionárov, hráčov, R, D, priaznivcov i FO a FK v rámci súťaží ObFZ.
Dôležité upozornenie pre všetkých R stretnutí súťaží ObFZ hraných v dňoch 28.-30.10.2016: Vzhľadom
k tomu, že v pondelok 31.10.2016 sa na SFZ v Bratislave generujú odmeny R a D súťaží jednotlivých FZ za október
2016, ObFZ upozorňuje všetkých R stretnutí súťaží ObFZ hraných v dňoch 28.-30.10.2016, aby zápisy zo svojich
stretnutí z týchto dní uzavreli v ISSF v uvedených dňoch, z nedele 30.10.2016 bezpodmienečne najneskôr do 21:00 h.
Ináč nebudú mať náležitosti za tieto stretnutia zahrnuté do výplat za 10/2016.
SPRÁVY KR ObFZ:
Dodatočné doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 26.10.2016 dostala od týchto FO a FK: Kriš.
Liesková (zo stretn. 10.k. VI.L m Kriš. Liesková - Budkovce z 9.10.2016). Návrhy pre DK: - zrušiť túto PP z ÚS č. 16 za
nedoručenie vyžiadaného videozáznamu: Kriš. Liesková (100 € - KR: NvVZ - m - 9.10.2016); - udeliť túto PP za dodatočné
doručenie vyžiadaného videozáznamu: Kriš. Liesková (20 € - KR: dDvVZ - m - 9.10.2016).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 26.10.2016 dostala od týchto FO a FK: Rakovec n/O (zo
stretn. 9.k. VII.L Z m Rakovec n/O - Veľ. Slemence z 16.10.2016).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 20.10.2016 do 26.10.2016 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš.
obs.: P. Koščo na 29.10.2016 - rod. dôv., M. Ivan na 28.10.2016 - štud. dôv., D. Ihnacik na 28.10.2016 - prac. dôv., M.
Tušek st. na 30.10.2016 - prac. dôv., Š. Ferko na 22.10.2016 - prac. dôv.; - od D: - o zruš. obs.: J. Minaroviech na
30.10.2016 - zdrav. dôv.
Sťažnosť na výkon R: KR ju dostala elektronickou podateľňou v ISSF dňa 23.10.2016 od FK Pozdišovce na
výkon rozh. P. Vassa v stretn. 10.k. VII.L Z m Veľ. Slemence - Pozdišovce z 23.10.2016, ktorú vzala na vedomie (poplatok
za sťažnosť: Pozdišovce - 40 € - KR: sťažnosť - m - 23.10.2016; v súlade s RS, časť F7e/e5.
Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 26.10.2016 sa naň dostavili: a) rozh.: D. Čeklovský, P. Pavlo - obaja
z dôvodu pohovoru k nedostatkom v elektronických zápisoch o stretnutí v ISSF; KR ho s nimi vykonala, upozornila na
zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti; b) rozh.: P. Vass - z dôvodu pohovoru k stretn. 10.k. VII.L Z m Veľ.
Slemence - Pozdišovce z 23.10.2016; KR ho s ním vykonala, upozornila na zistené nedostatky a prijala opatrenia.
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 26.10.2016 navrhla pre DK udeliť tieto: a) za nedostatky v elektron. zápise
o stretn. v ISSF: - rozh. D. Čeklovský (4 € - KR: NvEZoS - d - 15.10.2016); b) z dôvodu neospr. neúčasti na stretn.: rozh.: F.
Gejguš (5 € - KR: nNnS - m - 23.10.2016). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do
2.11.2016 do 15:00 h na ObFZ.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 22.-30.10.2016: KR ich dňa 26.10.2016 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 17, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Poplatky z uznesení KR z tejto ÚS: Tie budú zaevidované v ISSF do 28.10.2016 a zahrnuté do ZF za 10/2016.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 2.11.2016 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Moravany (zo stretn. 12.k. VI.L m Moravany - Vojany z 23.10.2016).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 2.11.2016 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: rozh.: A.
Kopas, P. Rapáč - obaja z dôvodu pohovoru k nedostatkom v elektronickom zápise o stretnutí v ISSF.
Prerokovanie podkladov k 23. ročníku „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ
Košice“ pre sezónu 2016/2017: KR podklady k tomuto turnaju (pozvánku na turnaj a záväznú prihlášku) doručené emailom dňa 25.10.2016 od OOFZ Svidník ako organizátora tohto turnaja, prerokovala dňa 26.10.2016. Turnaj sa
uskutoční v sobotu 17.12.2016 od 8:00 h v Stropkove. KR rozhodla prihlásiť Výber ObFZ MI na tento turnaj
a organizátorovi turnaja zaslať záväznú prihlášku naň do 11.11.2016 a kópiu dokladu o úhrade súťažného vkladu na
turnaj 100 € na účet OOFZ Svidník najneskôr do 25.11.2016. KR zodpovednosťou za zloženie výberu, jeho prípravu a
vedenie, poverila V. Lisáka (člena KR ObFZ).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Nedohranie stretnutia 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017:
Rozhodnutia ŠTK: - Poh m - odv. stretn. 3.k. z 19.10.2016: Pavlovce n/U - Vojany 7:0 (kontumácia s ponechaním výsledku
z HP; pôvodne 7:0 nedohrané od 30´ pre pokles počtu hráčov hostí pod 7 pre zranenie 1 ich hráča, keď na stretnutie ich
nastúpilo len 7; rozh. J. Cejkovský to na ŠTK neoznámil v ISSF cez detail stretnutia cez „Podanie na komisiu
k zápasu“). Do pozornosti DK (RS, F7c/c7/03).
Schválenie výsledkov odvetných stretnutí 3. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ pre sezónu 2016/2017: ŠTK ich k 26.10.2016 zo stretnutí hraných dňa 19.10.2016 schválila všetky 4 z tohto kola.
Vyžrebovanie 4. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2016/2017: ŠTK ho uskutočnila na svojom zasadnutí dňa 26.10.2016. Do tohto kola postúpili 4 družstvá mužov FO a FK,
celkoví víťazi stretnutí 3. kola tejto súťaže.
Dvojice 4. kola 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017:

Program stretnutí 4. kola tejto súťaže (hrá sa dvojkolovo): - prvé 2 stretnutia v St 5.4.2017 o 16:30 h: 33. Pavlovce n/U Žbince, 34. Palín - Vyš. Remety; - odvetné 2 stretnutia v St 19.4.2017 o 17:00 h: 35. Žbince - Pavlovce n/U, 36. Vyš.
Remety - Palín. Prvé stretnutia sa končia dosiahnutým výsledkom na HP. Ak sa odvetné stretnutie skončí rovnakou
remízou ako prvé, alebo presne opačným výsledkom ako prvé, tak odvetné stretnutie sa 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. Celkoví víťazi
týchto dvojstretnutí 4. kola postúpia do 5. kola (finále), ktorého prípravu prerokuje ŠTK na zas. v St 26.4.2017.
Rozhodnutie ŠTK o termínoch dohrávok neodohraných stretnutí pre nespôsobilú HP: V So 22.10.2016 sa
z uvedeného dôvodu neodohrali 4 stretnutia súťaží dorastencov. ŠTK k tomu vzala na vedomie tieto oznámenia: od FK
Žbince z 22.10.2016 (mal to takto oznámiť R); od rozh. L. Babjaka z 23.10.2016; od rozh. J. Mateja z 22.10.2016 (mal to
na ŠTK oznámiť v ISSF z detailu stretnutia cez „Podanie na komisiu k zápasu“; takto to mali oznámiť aj rozh. P. Rapáč
a M. Mazár); . ŠTK o termínoch dohrávok týchto stretnutí rozhodla takto: - IV.L d U19 - 12.k. z 22.10.2016: Palín Pavlovce n/U (v Ut 25.10.2016 o 15:30 h), Vyš. Remety - Vinné (v St 26.10.2016 o 15:30 h); Žbince - Čičarovce (v St
26.10.2016 o 15:30 h); - V.L V d U19 - 9.k. z 22.10.2016: Veľ. Revištia - Kusín (v St 26.10.2016 o 15:00 h). K termínu
dohrávky vzaté na vedomie podanie na ŠTK v ISSF z detailu stretnutia cez „Podanie na komisiu k zápasu“ od futb. odd.
OŠK Pavlovce n/U 23.10.2016.
Nenatáčanie videozáznamu zo stretnutia: Tento domáci nenatáčali v týchto stretnutiach: - VII.L V m - 8.k.
z 23.10.2016: Veľ. Revištia B - Poruba p/V. Do pozornosti DK.
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 19.-25.10.2016 tieto: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach:
- IV.L V ž U15 - 8.k z 21.10.2016: Rem. Hámre - Poruba p/V (1); - VIII.L m - 12.k. z 23.10.2016: Beša - Jovsa (2); neskoro pripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - V.L S d U19 - 9.k z 22.10.2016: Ptrukša Záhor (2); - III.L ž U15 - 9.k. z 25.10.2016: Nacina Ves - Topoľany (2); - IV.L V ž U15 - 9.k. z 25.10.2016: Rem. Hámre Veľ. Revištia (1-2). 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 19.-25.10.2016 tieto nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v
týchto súťažiach: - VIII.L m - 9.k. z 20.10.2016: Sobrance B - Petrovce n/L B (1); - IV.L V ž U15 - 8.k. z 21.10.2016:
Rem. Hámre - Poruba p/V (1); - VIII.L m - 12.k. z 23.10.2016: Beša - Jovsa (1), Ložín - Sobrance B (1); - IV.L V ž U15 9.k. z 25.10.2016: Rem. Hámre - Veľ. Revištia (1). Do pozornosti DK. Na zabezpečenie funkčnosti internetu ŠTK
upozorňuje tieto FO-FK z týchto stretnutí: Palín (Poh m - odv. stretn. 3.k. z 19.10.2016: Palín - Hatalov).
Neposkytnutie šatní pre hostí a DO: Domáci ich neposkytli v týchto stretnutiach: - VIII.L m - dohrávka 9.k
z 20.10.2016: Sobrance B - Petrovce n/L B. Do pozornosti DK (RS, F7c/c8/02).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - V.L S d U19 - 9.k. z 22.10.2016: Ptrukša - Záhor (2; 10´ pre
neskorý príchod; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); -VII.L V m - 8.k z 23.10.2016: Rem. Hámre - Zalužice B
(1; 15´ - domáci nemohli nájsť tlačivo o súč. štarte 2 hráčov; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Do pozornosti
DK (RS, F7c/c7/11-12).
Nedohranie stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - V.L S d U19 - 9.k. z 22.10.2016: Ptrukša - Záhor 0:3 (kontumácia
s ponechaním výsledku z HP; pôvodne 0:3 nedohrané od 32´ pre pokles počtu hráčov domácich pod 7 pre zranenie; vzaté
na vedomie podanie na ŠTK v ISSF z detailu stretnutia cez „Podanie na komisiu k zápasu“ od rozh. J. Škodiho z
22.10.2016) - do pozornosti DK (RS, F7c/c7/03); - VII.L Z m - 10.k. z 23.10.2016: Veľ. Slemence - Pozdišovce 5:0
(kontumácia s ponechaním výsledku z HP; pôvodne 5:0 nedohrané od 46´; hostia odmietli nastúpiť do 2. polčasu; vzaté na
vedomie podanie na ŠTK v ISSF z detailu stretnutia cez „Podanie na komisiu k zápasu“ od rozh. P. Vassa z 23.10.2016)
- do pozornosti DK (RS, F7c/c7/04).
Doručenie papierových zápisov na ObFZ zo stretn. súťaží ObFZ MI 2016/2017 v prípadoch rozhodovania
stretnutí laikmi: Na ObFZ ich doručili tieto FO-FK z týchto stretnutí v týchto dňoch: - dňa 23.10.2016: Beša (e-mailom;
zo stretn. 12.k. VIII.L m z 23.10.2016 Beša - Jovsa 5:0); - dňa 24.10.2016: Porostov (osobne; zo stretn. 8.k. VII.L V m z
23.10.2016 Porostov - Rus. Hrabovec 4:4); Ložín (osobne; zo stretn. 12.k. VIII.L m z 23.10.2016 Ložín - Sobrance B
6:2); - dňa 26.10.2016: Poruba p/V (e-mailom; zo stretn. 9.k. IV.L V ž U15 z 25.10.2016 Poruba p/V - Tibava 13:0).
Nedostatky v doručených papierových zápisoch o stretnutí: Väčšieho rozsahu (viď ÚS č. 16 - Správy ŠTK)
boli tieto zo strany domácich v týchto stretnutiach: - VII.L V m - 8.k. z 23.10.2016: Porostov - Rus. Hrabovec 4:4); VIII.L m - 12.k. z 23.10.2016: Ložín - Sobrance B 6:2). Do pozornosti DK (RS, F7c/c8/05).
Schválenie výsledkov stretnutí ďalších kôl jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017: ŠTK ich k 26.10.2016, zo stretnutí vyžrebovaných a odohraných do 25.10.2016 vrátane, schválila
všetky, okrem týchto: - 12.k. IV.L d U19 z 22.10.2016: Vyš. Remety - Vinné (dohrávka v St 26.10.2016 o 15:30 h);
Žbince - Čičarovce (dohrávka v St 26.10.2016 o 15:30 h); - 9.k. V.L V d U19 z 22.10.2016: Veľ. Revištia - Kusín
(dohrávka v St 26.10.2016 o 15:00 h); - III.L ž U15 - 9.k. z 25.10.2016: Strážske - Sobrance (dohrávka vo Št
03.11.2016 o 14:30 h).
Dostavenie sa na zas. ŠTK: Na základe predvolania sa naň dňa 19.10.2016 o 15:45 h dostavili zástupcovia
týchto FO-FK: Porostov (Lucián Gonda - klubový ISSF manažér), Rus. Hrabovec (Juraj Cinkanič - predseda klubu).
ŠTK s nimi vykonala pohovor ohľadom organizovania domácich stretnutí a poukázala na odstránenie nedostatkov.
Žiadosť o vystavenie duplikátu súčasného štartu hráča: ŠTK ju dostala od FK Iňačovce dňa 25.10.2016
v ISSF, všeobecným podaním na komisiu cez „Elektronickú podateľňu“, k vystaveniu duplikátu súčasného štartu hráča:

Matej Vojtovič - 1352685, z dôvodu jeho straty. ŠTK schválila vystavenie duplikátu tohto tlačiva (poplatok za žiadosť:
Iňačovce - 7 €). Kópiu požadovaného duplikátu doručila príslušnému FK.
Žiadosti FO a FK o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich do stredy 26.10.2016 do 13:00 h dostala
od týchto FO a FK:
● Strážske - dňa 24.10.2016 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Zmenu termínu stretnutia“ k zmene termínu
stretnutia 9.k. III.L mž U13 Zalužice - Strážske zo St 26.10.2016 16:00 h na So 29.10.2016 10:00 h, z dôvodu účasti
žiakov v Škole v prírode (organizátor Základná škola Strážske) spojenej s plaveckým výcvikom (poplatok za žiadosť:
Strážske - 15 €). Súper svoj súhlas k žiadosti vyjadril dňa 24.10.2016. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretnutie
odohrať v So 29.10.2016 10:00 h.
● Strážske - dňa 24.10.2016 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Zmenu termínu stretnutia“ k zmene termínu
stretnutia 11.k. VII.L Z m Strážske B - Veľ. Slemence z Ne 30.10.2016 o 11:00 h na Ne 30.10.2016 o 14:00 h, bez
uvedenia dôvodu (poplatok za žiadosť: Strážske - 17 €). Súper svoj súhlas k žiadosti vyjadril dňa 24.10.2016. ŠTK
zmenu termínu stretnutia neschválila a stretnutie nariadila odohrať v nedeľu 30.10.2016 o 11:00 h.
● Strážske - dňa 24.10.2016 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Zmenu termínu stretnutia“ k zmene termínu
stretnutia 9.k. III.L ž U15 Strážske - Sobrance z Ut 25.10.2016 o 16:00 h na Po 31.10.2016 o 13:00 h, z dôvodu účasti
žiakov v Škole v prírode (organizátor Základná škola Strážske) spojenej s plaveckým výcvikom (poplatok za žiadosť:
Strážske - 15 €). Súper svoj súhlas k žiadosti vyjadril dňa 24.10.2016, no dodatočne navrhol stretnutie odohrať vo Št
3.11.2016. ŠTK nariadila uvedené stretnutie odohrať vo Št 3.11.2016 14:30 h.
● Sobrance - dňa 25.10.2016 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podanie na komisiu k zápasu“ k zmene
termínu stretnutia 10.k. III.L mž U13 Zalužice - Strážske zo Št 27.10.2016 o 14:30 h na Št 3.11.2016, aby sa stretnutia
mž a ž oboch súperov odohrali v jeden deň v Strážskom (poplatok za žiadosť: Sobrance - 15 €). Súper svoj súhlas
k žiadosti vyjadril dňa 25.10.2016. ŠTK na základe toho nariadila uvedené stretn. odohrať vo Št 3.11.2016 o 13:00 h.
Poplatky z uznesení ŠTK z tejto ÚS: Tieto budú zaevidované v ISSF do 28.10.2016 a zahrnuté do mesačných
ZF za 10/2016.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Predvolania na zas. DK po stretnutiach z 21.-23.10.2016 zaslané e-mailmi a uzneseniami DK v ISSF: Na
zas. DK v stredu 26.10.2016 boli s upozornením (ak sa naň nedostavia predvolaní, DK prípad vyrieši bez ich stanovísk
a za nedostavenie sa na zasadnutie udelí poriadkové pokuty) pozvané aj tieto stránky:
● o 15:35 h: Lastomír (Marián Gujdan - VD); Hatalov (Vlastimil Madaras - VD); rozh. Ján Cejkovský - všetci
pre neprístojnosti v stretnutí 12. kola IV.L d U19 Lastomír - Hatalov z 22.10.2016.
● o 16:10 h: Veľ. Slemence (Ambrus Ignac - HU; Ján Jónáš - VD; Dávid Hencel - KD; doručiť aj videozáznam
zo stretnutia); Pozdišovce (Július Ihnacik - VD; Jakub Kornuc - KD; nadávajúci funkcionár); rozh. Peter Vass - všetci pre
neprístojnosti v stretnutí 10. kola VII.L Z m Veľ. Slemence - Pozdišovce 5:0 n. z 23.10.2016.
Disc. sankcie (DS) hráčom po ČK v stretn. súťaží „Majstr. ObFZ“ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 9. kola V.L S d Ptrukša - Záhor z 22.10.2016: Mikuláš Pasztor (Ptrukša d - 1327277; 5 €), Maroš
Štifeľ (Záhor d - 1376615; 5 €) - obaja 5 týždň. NEPO od 26.10.2016, podľa DP 49/1b s prerušením cez zimnú prestávku.
Neprístojnosti v stretnutiach súťaží ObFZ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 11. kola IV.L d Čičarovce - Vyš. Remety z 15.10.2016: HNS HU, pokus o inzultáciu (ospr.: Čičarovce
- HU Arpád Kiss): Čičarovce - pokuta klubu 50 €; podmienečne uzavretie HP družstvu dorastencov na 1 stretn. do
30.6.2017; HU Arpád Kiss - zákaz výkonu funkcie na 4 mes. NEPO od 26.10.2016 s prerušením, podľa 48/1c/2b, 5 € za
prerokovanie priestupku kolektívu.
● stretnutie 6. kola III.L ž Strážske - Topoľany zo 17.10.2016: HNS HU a TD domácich (ospr.: Strážske - HU
Igor Michlovič, VD - Martin Rešovský - TD): Strážske - pokuta klubu 30 €; HU Igor Michlovič, VD Martin Rešovský obaja zákaz výkonu funkcie pri stretnutiach na 5 týždňov NEPO od 26.10.2016 s prerušením, podľa 48/1c/2b; 5 € za
prerokovanie priestupku kolektívu.
● stretnutie 11. kola VI.L m Krásnovce - Žbince: vzájomné napadnutie hráčov mimo HP (ospr.: Krásnovce - hráč
Dušan Kašaj): Dušan Kašaj (Krásnovce m - 1112067; 10 €), Marek Ščerbák (Žbince m - 1240569; 10 €) - obaja 2 mes.
NEPO od 26.10.2016, podľa 49/1b/2b.
● stretnutie 12.kola IV.L d Lastomír - Hatalov z 22.10.2016: nešportové správanie VD domácich: Lastomír - VD
Marián Gujdan (5 €) - zákaz výkonu funkcie na 4 týždne NEPO od 26.10.2016, podľa 48/1b/2a; 5 € za prerokovanie
priestupku kolektívu.
Nedohranie stretnutia súťaží ObFZ v sezóne 2016/2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 10. kola VII.L Z m Veľ. Slemence - Pozdišovce z 23.10.2016: nedohrané pre svojvoľné opustenie
z HP družstvom hostí (ospr.: Veľ. Slemence - HU Ambrus Ignac): Veľ. Slemence - pokuta klubu 100 € za nedoručenie
videozáznamu zo stretnutia; Pozdišovce - pokuta 24 € za opustenie HP; o výsledku rozhodne ŠTK; 10 € za prerokovanie
priestupku kolektívu.
Nenatáčanie videozáznamu zo stretnutia: DK na návrh ŠTK z uvedeného dôvodu udeľuje pokarhanie týmto
domácim FO-FK z týchto stretnutí: - VII.L V m - 7.k z 16.10.2016: Rus. Hrabovec - Poruba p/V, Podhoroď - Porostov;
- VII.L V m - 8.k. z 23.10.2016: Veľ. Revištia B - Poruba p/V.
Pretrvávajúce zastavenie činnosti nepodmienečne hráčov pre nedoručenie ich RP na ŠTK: Od 25.8.2016 až
do ich doručenia ho stále majú títo hráči: Denis Demeter - 1338580 (Zalužice), Dávid Demeter - 1371167 (Sobrance B).

Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: Tieto doň budú zaevidované do 28.10.2016. Poplatky a
pokuty z nich budú zahrnuté do mesačných ZF za 10/2016.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS č. 17: DK ich: - zrušila tieto: - od KR: - za nedoručenie
vyžiadaného videozáznamu: Kriš. Liesková (100 € - KR: NvVZ - m - 9.10.2016); - udelila tieto: - od KR: - za dodatočné
doručenie vyžiadaného videozáznamu: Kriš. Liesková (20 € - KR: dDvVZ - m - 9.10.2016); - za nedostatky v elektron. zápise
o stretn. v ISSF: - rozh. D. Čeklovský (4 € - KR: NvEZoS - d - 15.10.2016); - za neospr. neúčasť na stretn.: rozh.: F. Gejguš
(5 € - KR: nNnS - m - 23.10.2016) - obaja uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do
2.11.2016 do 15:00 h na ObFZ; - od ŠTK: - za nedohranie stretnutia 15.r. súťaže „Pohár ObFZ m“: Vojany (50 € - ŠTK:
NSppph - m - 19.10.2016); - za nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Rem. Hámre (4 € - ŠTK: NNDkS ž - 21.10.2016), Jovsa (4 € - ŠTK: NNDkS - m - 23.10.2016); - za neskoré pripravenie nominácie družstva k stretnutiu v
ISSF: Záhor (2 € - ŠTK: nPNDkS - d - 22.10.2016), Topoľany (2 € - ŠTK: nPNDkS - ž - 25.10.2016), Rem. Hámre (2 €
- ŠTK: nPNDkS - ž - 25.10.2016), Veľ. Revištia (2 € - ŠTK: nPNDkS - ž - 25.10.2016); - za nepripravenie požadovanej
techniky k stretnutiu: Sobrance (7 € - ŠTK: NpTkS - mB - 20.10.2016), Rem. Hámre (7 € - ŠTK: NpTkS - ž 21.10.2016), Beša (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 23.10.2016), Ložín (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 23.10.2016), Rem. Hámre (7 € ŠTK: NpTkS - ž - 25.10.2016); - za neposkytnutie šatní pre hostí a DO: Sobrance (17 € - ŠTK: NŠpH - mB - 20.10.2016);
- za neskorý nástup na stretnutie: Záhor (7 € - ŠTK: nNnS - d - 22.10.2016), Rem. Hámre (4 € - ŠTK: nNnS - m 23.10.2016); - za nedohranie stretnutia: Ptrukša (50 € - ŠTK: NSppph - d - 22.10.2016); - za nedostatky vypísania
papierového zápisu: Porostov (4 € - ŠTK: NVpZ - m - 23.10.2016), Ložín (4 € - ŠTK: NVpZ - m - 23.10.2016). Všetky
tieto budú zaevidované do ISSF v uzneseniach DK do 28.10.2016 a zahrnuté do mesačných ZF za 10/2016.
Nedoručenie dokladov o úhrade poplatkov a poriadkových pokút: Na ObFZ ich stále nedoručili: rozh.
Róbert Mitrík (poplatok za PPJ za nezrovnalosti v zápise o stretnutí: 10 € - DK: PPJ - m - 4.9.2016; uhradiť poštovým
peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť na ObFZ).
Identifikácia pokút udelených DK ObFZ Michalovce v období od 1.7.2016 do 30.9.2016 podľa DP, čl. 57 a
58, a zaslanie Vyúčtovania podľa zákona č. 1/2014 Z. z.: DK uložila tieto úlohy zabezpečiť svojmu predsedovi.
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 údajov zo stretnutí súťaží ObFZ MI 2016/2017 do ISSF po kontrole doručených papierových
zápisov na ObFZ a ich uzavretie v ISSF: Tieto boli postupne doplnené a zápisy v ISSF uzavreté v týchto dňoch: - dňa
24.10.2016: - VIII.L m - 12.k. z 23.10.2016: Beša - Jovsa 5:0 (rozh. laik dom.); - VII.L V m - 8.k. z 23.10.2016:
Porostov - Rus. Hrabovec 4:4 (rozh. laik hostí); - VIII.L m - 12.k. z 23.10.2016: Ložín - Sobrance B 6:2 (rozh. laik
dom.); - dňa 26.10.2016: - IV.L V ž U15 - 9.k. z 25.10.2016: Poruba p/V - Tibava 13:0 (rozh. laik dom.).
Úprava ďalších údajov v stretnutiach súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v ISSF: Správcovia súťaží tieto na
základe rozhodnutí komisií ObFZ upravujú a doplňujú v ISSF priebežne. V termíne od 19.10.2016 do 26.10.2016 boli v
ISSF zaznamenané tieto (väčšinou ide o stretnutia, ktoré sa nehrali, nedohrali, mali zmenu výsledku po rozhodnutí ŠTK;
odstúpenie zo súťaže; odpočet bodov; a pod.): - dňa 26.10.2016: - rozhodnutie ŠTK o kontumácii výsledku stretnutia
pre neskorý nástup jedného zo súperov na stretnutie: - VIII.L m - 11.k z 16.10.2016: Sobrance B - Jastrabie pri MI
0:3 kont. (46´ z viny domácich - na základe SPF, čl. 82; pôvodne 4:2); - rozhodnutie ŠTK o kontumácii výsledku
stretnutia po jeho nedohraní pre pokles počtu hráčov jedného zo súperov pod 7: - Poh m - 3.k. odv. stretn.
z 19.10.2016: Pavlovce n/U - Vojany 7:0 (hostia nastúpili len so 7 hráčmi; nedohrané od 30´ za stavu 7:0, kedy sa im zranil
hráč č. 8 Daniel Pešta, čím počet ich hráčov klesol pod 7; kontumácia s ponechaním v platnosti výsledku z HP); - V.L S d
U19 - 9.k. z 22.10.2016: Ptrukša - Záhor 0:3 (nedohrané od 32´ za stavu 0:3 pre pokles počtu hráčov domácich pod 7;
kontumácia s ponechaním v platnosti výsledku z HP); - rozhodnutie ŠTK o kontumácii výsledku stretnutia po jeho
nedohraní pre odmietnutie jedného zo súperov pokračovať v hre: - VII.L Z m - 10.k. z 23.10.2016: Veľ. Slemence Pozdišovce 5:0 (nedohrané od 46´ za stavu 5:0; hostia odmietli nastúpiť do 2. polčasu; kontumácia s ponechaním
v platnosti výsledku z HP).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb na stretnutia ďalších kôl súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v
dňoch 28.-30.10.2016 do ISSF: Toto doň bolo doplnené dňa 25.10.2016 a zmeny od 26.10.2016 až do termínov stretnutí.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 22.-23.10.2016:
III. liga mladších žiakov: - 8. kolo - sobota 22.10.2016 o 10:00 h: Močarany - Sobrance (MFK Zemplín „C“:
Koščo ako R za Ferka).
VII. liga Východ mužov: - 8. kolo - nedeľa 23.10.2016 o 14:00 h: Porostov - Rus. Hrabovec (Matej ako R zruš.; KR neobs. R).
b) na stretnutia dohrávok súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 25.-29.10.2016:
IV. liga dorastencov: - dohrávky 12. kola: Palín - Pavlovce n/U (Ut 25.10.2016 o 15:30 h: Babjak ako R za
Rapáča), Vyš. Remety - Vinné (St 26.10.2016 o 15:30 h: Babjak), Žbince - Čičarovce (St 26.10.2016 o 15:30 h: Mazár).
V. liga Východ dorastencov: - dohrávka 9. kola: Veľ. Revištia - Kusín (St 26.10.2016 o 15:00 h: Matej).
III. liga mladších žiakov: - dohrávka 9. kola: Zalužice - Strážske (So 29.10.2016 o 10:00 h: Rapáč).
c) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ dňa 26.10.2016:
III. liga mladších žiakov: - 9. kolo - streda 26.10.2016 o 16:00 h: Sobrance - Palín (Kopas ako R za Babjaka).

d) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 28.-30.10.2016:
IV. liga Západ žiakov: - 9. kolo - piatok 28.10.2016 o 16:00 h: Trhovište - Rakovec n/O (M. Kurtak ako R za
Ivana), Bracovce - Petrovce n/L (Koščo ako R za Ihnacika), Veľ. Slemence - Čičarovce (Kopas ako R za KR neobs. R).
IV. liga dorastencov: - 13. kolo - sobota 29.10.2016 o 14:00 h: Pavlovce n/U - Lastomír (J. Škodi ako R za
Cejkovského).
V. liga Stred dorastencov: - 10. kolo - sobota 29.10.2016 o 14:00 h: Vojany - Ptrukša (Cejkovský ako R za
Košča).
V. liga Západ dorastencov: - 9. kolo - sobota 29.10.2016 o 14:00 h: Zalužice - Moravany (Jakubec ako R za J.
Škodiho).
VI. liga mužov: - 13. kolo - nedeľa 30.10.2016 o 14:00 h: Krásnovce - Zempl. Široká (Jakubec ako AR2 dopln.), Pavlovce n/U - Kriš. Liesková (o 11:00 h: Jakubec ako AR2 - dopln.).
VII. liga Východ mužov: - 9. kolo - nedeľa 30.10.2016 o 14:00 h: Rus. Hrabovec - Koromľa (Tušek st. ako R zruš.; KR neobs. R).
VII. liga Západ mužov: - 11. kolo - nedeľa 30.10.2016 o 14:00 h: Lesné - Trhovište (Rovňák ako D za
Minaroviecha).
e) na stretnutia dohrávok súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ dňa 3.11.2016:
III. liga mladších žiakov: - dohrávka 10. kola: Strážske - Sobrance (Št 03.11.2016 o 13:00 h: KR neobs. R).
III. liga žiakov: - dohrávka 9. kola: Strážske - Sobrance (Št 03.11.2016 o 14:30 h: Ruščanský ako R - zruš.; KR
neobs. R).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Žiadosti o základnú registráciu hráča: U hráčov nad 12 rokov sa žiadosti o základnú registráciu v ISSF
môžu, podľa RaPP, čl. 12/8, podávať až v najbližšom registračnom období, teda až od 01.01.2017.
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“ podané v ISSF: Tieto boli v termíne od 19.10.2016 od
17:00 h do 26.10.2016 do 17:00 h v ISSF zamietnuté týmto hráčom týchto FO-FK: Veľ. Slemence (2): Norbert Jakab 31.01.2007 (21-??-xx - 25s), Ladislav Vereš - 02.09.2006 (21-??-xx - 25s). 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 19.10.2016 od
17:00 h do 26.10.2016 do 17:00 h v ISSF schválené a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Veľ. Slemence (1):
František Kadét - 24.05.2007 (21-22-22 – 25). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez EP požiadať o vybavenie RP.
Schválené žiadosti o RP hráča - po schválení „Prihlášky k registrácii“: Tieto boli v termíne od 19.10.2016
od 17:00 h do 26.10.2016 do 17:00 h matrikárom ObFZ v ISSF schválené týmto hráčom týchto FO-FK: Veľ. Slemence
(3): Dominik Dudáš - 20.06.2007 (25 – 25), František Kadét - 24.05.2007 (25 – 25), Márk Béreš - 28.12.2004 (25 – 25).
Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti papierových RP: Matrikár ObFZ tieto v ISSF v termíne
od 19.10.2016 od 17:00 h do 26.10.2016 do 17:00 h schválil týmto hráčom týchto FO-FK: Lesné (1): Jozef Mičaník 02.03.1987 (25-26 – 26). Uvedené FO a FK mali očakávať doručenie uvedeného počtu týchto nových RP od dealera.
SPRÁVY TMK ObFZ:
Požiadavka na trénerov: Technický úsek SFZ žiadal trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali, svoju
e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: Na Se si svoj videozáznam už prevzali aj tieto FO a FK: - dňa
26.10.2016: Pozdišovce (zo stretn. 6.k. VII.L Z m Pozdišovce - Malčice z 25.9.2016). V termíne telefonicky dohodnutom so
sekr. ObFZ si ich môžu prevziať aj tieto FO a FK: Dúbravka (zo stretn. 4.k. VI.L m Dúbravka - Krásnovce z 28.8.2016).
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na základe doručenia požadovaných tlačív na ObFZ vyžiadali aj títo
zamestnanci ObFZ: - dňa 24.10.2016: J. Škodi (za 09); - dňa 25.10.2016: R. Mitrík (za 08,09). Požadované tlačivá
potvrdení uvedených zamestnancov boli v deň doručenia odstúpené na vyplnenie ekonomickému úseku ObFZ.
Prihláška na 23. ročník „Turnaja Výberov ObFZ R a D v halovom futbale v rámci VsFZ Košice“ pre
sezónu 2016/2017 dňa 17.12.2016 v Stropkove: FZ-y v rámci VsFZ ju dostali od OOFZ Svidník, ako organizátora
turnaja, v prílohe e-mailu dňa 25.10.2016. Tá bola hneď v uvedený deň preposlaná z ObFZ e-mailom J. Špivákovi
(predsedovi KR ObFZ MI).
Pozvánka na podujatie SFZ: Predseda ObFZ a sekretár ObFZ ju dostali e-mailom zo SFZ dňa 26.10.2016 od
Ivany Schneebergerovej (asistentky prezidenta a generálneho sekretára SFZ), ktorá v mene prezidenta SFZ pozýva
predsedov ObFZ a sekretárov ObFZ na priateľský zápas reprezentácie SR U21 proti Škótsku, ktorý sa odohrá v stredu
9.11.2016 o 16:30 h na štadióne Spartak Myjava. Na tento je potrebné svoju účasť potvrdiť na SFZ najneskôr do
03.11.2016. Sekretár ObFZ o vstupenku na tento zápas neprejavil záujem.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení postupne
vyzdvihli aj: - dňa 26.10.2016: D. Čeklovský (za 09), M. Čeklovský (za 09), J. Cejkovský (za 09), P. Pavlo (za 08,09), D.
Ihnacik (za 09), Š. Miľo (za 09), J. Hreško (za 08,09), P. Vass (za 08,09).

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 sekr. 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: L. Babjak (za 08,09), J. Bali-Jenčik (za 08,09), L. Didič (za
08,09), P. Feňuš (za 09), Š. Ferko (za 09), M. Hospodi (za 08,09), M. Ivan (za 09), M. Jakubec (za 08,09), P. Kaffan (za
08,09), M. Končík (za 09), P. Koščo (za 09), M. Mazár (za 08,09), J. Minaroviech (za 09), R. Mitrík (za 09), O. Palinský
(za 08,09), V. Pčolár (za 08,09), P. Rapáč (za 09), M. Rovňak (za 09), M. Ruščanský (za 08,09), M. Sabo (za 08,09), M.
Sarvaj (za 08,09), A. Stretavský (za 09), J. Šimko (za 08,09), J. Škodi (za 09), M. Špivák (za 06), P. Tudja (za 08,09), M.
Tušek (za 08,09), M. Ubľanský (za 08,09), M. Verdžák (za 06), L. Vojtko (za 08,09), A. Žoffčák (za 08,09).
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Tieto na ObFZ postupne doručili už aj tieto FO a
FK: - dňa 20.10.2016: Rem. Hámre (e-mailom; za 09/2016 - uhradené dňa 13.10.2016).
Nedoručenie dokladu o úhrade zbernej faktúry FO-FK z ISSF za 09/2016: Každý FO a FK, ktorý dňa
12.10.2016 nemal platbu zo ZF za 09/2016 importovanú na účte SFZ, mal od 13.10.2016 zastavenú činnosť
nepodmienečne s postihom v zmysle SPF a bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na
ObFZ. Túto sú povinné obratom na ObFZ doručiť (môžu aj e-mailom) ešte tieto FO a FK: Beša, Veľ. Slemence.
Ďalšie podiely z mesačných zberných faktúr z ISSF uhradené z účtu SFZ na účet ObFZ Michalovce: ObFZ
ich na základe zaslania faktúry na SFZ dňa 17.10.2016 dostal zo SFZ na svoj účet takto: - dňa 24.10.2016: čiastka
10.917,83 € (všetky platby za 09/2016 importované na účet SFZ v dňoch 1.-17.10.2016; PP: 1814).
Upozornenie pre FO a FK na úhradu zbernej faktúry z ISSF za 10/2016: Tieto budú v ISSF vygenerované
dňa 01.11.2016 a platby za túto ZF budú mať byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného. ObFZ ich
odporúča uhradiť aspoň 3 dní pred termínom v nej uvedeným. Každý FO a FK, ktorý do termínu v nej uvedeného nebude
mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa zast. činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF
a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
SPRÁVY VV ObFZ:
Členské schôdze futbalových oddielov a futbalových klubov v 2. polroku 2016: Tieto sa majú uskutočniť
v termíne od 21.10.2016 do 31.12.2016. Informácia o nich je zverejnená na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred, pri dátume 13.10.2016.
SPRÁVY K SEZÓNE 2016/2017:
Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Na ObFZ ho (je na web stránke pri
dátume 14.6.2016) stále nedoručili a obratom ho majú doručiť aj tieto FO a FK: Beša, MI-MFK Zemplín, Petrovce n/L,
Pozdišovce, Sobrance.
ZO SPRÁV SFZ:
5. kolo súťaže SFZ mužov „Slovnaft Cup“ 2016/2017 (z ÚS SFZ č. 17 z 22.10.2016 - zo Správ ŠTK SFZ):
Z klubov územne patriacich pod ObFZ Michalovce sa v ňom na 1 hrané stretnutie spomedzi posledných 16 družstiev tejto
súťaže predstaví už len 1 kolektív, a to: 22.11.2016 o 15:30 h: MFK Zemplín Michalovce - FC Nitra.
Doplňujúce voľby 4 členov „Komory SFZ pre riešenie sporov“ (z ÚS SFZ č. 17 z 22.10.2016 - zo Správ
Volebnej komisie SFZ): Volebná komisia SFZ uznesením č. 8 vyhlasuje doplňujúce voľby 4 členov „Komory SFZ pre
riešenie sporov“ na termín 25.-29.11.2016 a vyzýva členov SFZ, oprávnených navrhovať kandidátov na členov
„Komory SFZ pre riešenie sporov“, aby tak urobili v termíne do 9.11.2016 vrátane. Návrhy musia mať náležitosti podľa
článku 2, ods. 3 - 5 Volebného poriadku SFZ a zasielajú sa na e-mailovú adresu „lukas.pitek@futbalsfz.sk“ alebo na
poštovú adresu „SFZ, Komora SFZ pre riešenie sporov, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava“. Voľby členov „Komory
SFZ pre riešenie sporov“ sa uskutočnia prostredníctvom ISSF. Osoby oprávnené navrhovať kandidátov: - profesionálne
kluby (navrhujú iba kandidátov za tieto kluby, z ktorých budú zvolení 2 členovia „Komory SFZ pre riešenie sporov“); aktívni hráči, združenie profesionálnych hráčov, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ a FIFPro alebo iné združenia
zastupujúce záujmy hráčov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ (navrhujú iba kandidátov za hráčov, z ktorých budú
zvolení 2 členovia „Komory SFZ pre riešenie sporov“). Odôvodnenie: Podľa čl. 57, ods. 1 prvej vety Stanov SFZ,
volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov SFZ a členov orgánov SFZ, okrem voľby členov
volebnej komisie, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich
výsledky. Podľa článku 22 Rokovacieho poriadku SFZ, volebná komisia pripravuje, riadi, kontroluje a vyhlasuje voľby
a ich výsledky prostredníctvom ISSF, v súlade s čl. 57 Stanov SFZ, v súčinnosti so správcom ISSF.
SPRÁVY Z ISSF:
Informácie o doplňujúcich voľbách členov „Komory SFZ pre riešenie sporov“: Členovia SFZ ich dostali z
ISSF e-mailom dňa 26.10.2016 od F. Ferenca. Sú v nich informácie: o ich realizácii; o ich termíne; o osobách oprávnených
navrhovať kandidátov; o osobách oprávnených voliť a odvolávať členov komory; o termíne zasielania návrhoch na
kandidátov; o požadovaných dokumentoch k tomu a adresách na ich zasielanie. Ďalšie informácie k týmto voľbám budú
postupne publikované na stránke SFZ a v Úradnej správe SFZ.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

