Súťaž „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018
V sezóne 2017/2018 je na programe už jej 16. ročník, do ktorého bolo zaradených všetkých 48 družstiev
mužov zo súťaží mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2017/2018, vrátane „B“-družstiev mužov.
Oproti pôvodnej informácii o jej 1. kole, došlo v ňom po odhlásení družstva mužov Veľ. Kapušany B zo
súťaže VII.L Z m „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2017/2018 pred uzavretím súťaží ObFZ k zmenám, keď namiesto
pôvodne plánovaných 49 družstiev, bolo do súťaže zaradené o 1 družstvo menej.
Do prvých 2 kôl tejto súťaže boli zaradené družstvá mužov FO a FK podľa koeficientov získaných vo svojich
súťažiach „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v uplynulej sezóne a u nových družstiev podľa termínu doručenia
záväzných prihlášok do súťaže VIII. L m „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2017/2018.
V súťaži štartujú aj B-družstvá mužov. Každé z nich je povinné najneskôr dňa 30.8.2017 predložiť na ObFZ
dvojmo „Zoznam hráčov svojho družstva“ pre túto súťaž. V ňom nesmie byť uvedený ani jeden hráč A-družstva klubu,
ktorý za A-družstvo svojho klubu už v tejto sezóne 2017/2018 štartoval v majstrovskom alebo pohárovom stretnutí.
Podobne to platí aj pri prípadnom doplňovaní nových hráčov do družstiev klubu počas súťaže.
Stretnutia niektorých kôl sa navrhlo odohrať deň pred voľným dňom, aby sa voľný deň mohol využiť na
skutočné voľno, no v prípade vzájomnej dohody súperov (bude bez poplatku) doručenej na ObFZ cez ISSF, sa
stretnutie môže odohrať aj v nasledujúci voľný deň, alebo sa môže predohrať v inom termíne.
Jednotlivé kolá sa odohrajú v týchto termínoch:
1. kolo - Št 31.08.2017 o 17:00 h
- štartuje v ňom 34 družstiev (13 družstiev z VIII.L m, 11 družstiev zo VII.L Z m, 10 družstiev zo VII.L V m, a to
v 17 stretnutiach jednokolovo
- výhodu domáceho prostredia v ňom má: 13 družstiev z VIII.L mužov a 4 postupujúce družstvá z VIII.L m
2016/2017 do VII.líg mužov 2017/2018 (Úbrež, Petrovce n/L B, Iňačovce, Ložín)
- voľno v ňom má všetkých 14 družstiev zo VI.L m 2017/2018
- dvojice:
01. Pavlovce n/U B
- Porostov
02. Tušice TNV
- Tibava
03. Topoľany B
- Bánovce n/O (v Lesnom)
04. Jovsa
- Horovce
05. Beša
- Malčice
06. Lekárovce
- Rus. Hrabovec
07. Horňa
- Rem. Hámre
08. Stretava
- Pus. Čemerné
09. Ptrukša
- Strážske B
10. Sobrance B
- Pozdišovce
11. Oborín
- Záhor
12. Jastrabie pri MI
- Podhoroď
13. Koromľa
- Bracovce
14. Úbrež
- Veľ. Slemence
15. Petrovce n/L B
- Zalužice B
16. Iňačovce
- Rakovec n/O
17. Ložín
- Kusín
- v prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie v tomto kole nepredlžuje, ale na rad príde po 5 kopov na bránu
zo značky PK, a ak sa nerozhodne ani po nich, tak striedavo po 1 kope až do rozhodnutia, všetko v zmysle PF
- víťazi stretnutí 1. kola postupujú do 2. kola, ktorého dvojice podľa koeficientov pred štartom tejto súťaže určí
ŠTK na zas. v St 06.09.2017, ktoré zverejní v ÚS i v ISSF
2. kolo - Št 14.09.2017 o 16:30 h
- štartuje v ňom 30 družstiev (17 víťazov stretnutí z 1. kola a 13 družstiev VI.L m v 15 stretnutiach
jednokolovo
- výhodu domáceho prostredia v ňom bude mať 15 víťazov stretnutí z 1. kola s najnižším koeficientom pred
štartom súťaže
- ako hostia budú 2 víťazi stretnutí z 1. kola s najvyšším koeficientom pred štartom súťaže a 13 družstiev VI.L m
„Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ 2016/2017, podľa umiestnenia v nej, v poradí od najhoršieho po najlepší
- voľno v ňom má družstvo mužov TJ Vyš. Remety, ako finalista uplynulého ročníka súťaže „Pohár ObFZ
Michalovce vo futbale mužov“ v sezónu 2016/2017
- v prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie v tomto kole nepredlžuje, ale na rad príde po 5 kopov na bránu
zo značky PK, a ak sa nerozhodne ani po nich, tak striedavo po 1 kope až do rozhodnutia, všetko v zmysle PF
- víťazi stretnutí 2. kola postupujú do 3. kola, ktorého dvojice podľa koeficientov pred štartom tejto súťaže určí
ŠTK na zas. v St 20.09.2017, ktoré zverejní v ÚS i v ISSF
3. kolo - Št 28.09.2017 o 16:00 h
- štartuje v ňom 16 družstiev (15 víťazov stretnutí z 2. kola a nasadené Vyš. Remety) v 8 stretnutiach jednokolovo
- stretnú sa v ňom vyžrebované dvojice víťazov jednotlivých stretnutí z 2. kola a nasadené Vyš. Remety

- výhodu domáceho ihriska v ňom má družstvo s nižším koeficientom pred štartom tejto súťaže
- víťazi stretnutí 3. kola postupujú do 4. kola, ktorého vyžrebovanie dvojíc uskutoční ŠTK na zas. v St 4.10.2017,
ktoré zverejní v ÚS i v ISSF
4. kolo - štvrťfinále
- štartuje v ňom 8 víťazov stretnutí z 3. kola v 4 stretnutiach dvojkolovo doma a von
- prvé stretnutia vo Št 12.10.2017 o 16:00 h (hrajú sa 4) a odvety vo Št 26.10.2017 o 16:00 h (hrajú sa 4)
- víťazi stretnutí 3. kola postupujú do 4. kola, ktorého vyžrebovanie dvojíc uskutoční ŠTK na zas. v Ut
31.10.2017, ktoré zverejní v ÚS i v ISSF
5. kolo - semifinále
- štartujú v ňom 4 víťazi stretnutí zo 4. kola v 2 stretnutiach dvojkolovo doma a von
- prvé stretnutia vo Št 05.04.2018 o 16:30 h (hrajú sa 2) a odvety vo Št 19.04.2018 o 17:00 h (hrajú sa 2)
- víťazi stretnutí 4. kola postupujú do 5. kola, ktorého dvojicu určí ŠTK na zas. v St 02.05.2015, ktorú zverejní v
ÚS i v ISSF
6. kolo - finále
- štartujú v ňom 2 víťazi stretnutí z 5. kola v 1 stretnutí na neutrálnom ihrisku vo Št 10.05.2018 o 17:00 h
- ObFZ plánuje finále uskutočniť na štadióne MFK Zemplín Michalovce
- ŠTK už na začiatku tejto sezóny vyzýva záujemcov z radov ostatných FO a FK o usporiadanie finále, aby jej
svoj záujem o to nahlásili podaním na ŠTK v ISSF
- v prípade, ak by sa stretnutie nemohlo odohrať na štadióne MFK Zemplín Michalovce, miesto stretnutia určí ŠTK
dodatočne podľa záujmu FO a FK o jeho usporiadanie.
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