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Oznámenia k príprave súťaží FZ 2016/2017
I. Príprava súťaží SFZ 2016/2017
Prihlášky do súťaží SFZ 2016/2017: Tieto sa môžu podať takto:
a) do súťaže II. ligy mužov - od 27.5.2016 do 15.6.2016 (vrátane) podaním elektronickej prihlášky v ISSF
(ďalšie podrobnosti k tomu sú uvedené v uvedenej ÚS SFZ);
b) do súťaže „Slovnaft Cup 2016/2017“ - od 20.5.2016 do 20.6.2016 (vrátane) ich môžu podať FK I. až V. ligy
podaním elektronickej prihlášky v ISSF. Prvé kolo je organizované v spolupráci s ŠTK jednotlivých RFZ a je možné ho
odohrať v termíne do 31.7.2016.
II. Príprava súťaží VsFZ 2016/2017
Úradná správa ŠTK VsFZ k novému súťažnému ročníku 2016/2017 (ÚS č. 36 z 25.5.2016): Je zverejnená na
webovej stránke VsFZ, v časti „ÚS“. Obsahuje organizačné pokyny k nastávajúcej sezóne súťaží VsFZ 2016/2017 a
termínovú listinu jednotlivých súťaží VsFZ.
III. Príprava súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017
1. Informácie o príprave súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: Od 6.6.2016 budú priebežne zverejňované len
na webovej stránke ObFZ, a to v jej menu vľavo, v novozriadenej časti pod názvom „Príprava súťaží ObFZ 2016/2017“.
ObFZ odporúča všetkým FO a FK územne patriacim pod Oblastný futbalový zväz Michalovce, aby tieto priebežne
sledovali, z tejto webovej stránky si ich pre vlastnú potrebu skopírovali a podľa nich sa aj riadili. Upozornenia na príslušné
informácie k nastávajúcej sezóne sú, a aj naďalej budú, zverejňované len v Úradných správach ObFZ na webovej
stránke ObFZ. Samotné informácie a materiály k nastávajúcej sezóne budú postupne zverejňované len na webovej
stránke ObFZ, v tejto uvedenej časti. Žiadne informácie a materiály k príprave týchto súťaží nebudú doručované
futbalovým oddielom a futbalovým klubom písomne poštou.
2. Pokyny ObFZ pre kolektívy FO a FK súťaží ObFZ postupujúce do súťaží VsFZ 2016/2017:
a) Informácie o pokynoch: Tieto sú zverejnené na webovej stránke VsFZ, v časti „ÚS“, v Úradnej správe ŠTK
VsFZ č. 36 z 25.5.2016 k novému súťažnému ročníku 2016/2017 súťaží VsFZ Košice.
b) Upozornenia pre kolektívy FO a FK súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016, ktoré majú záujem o postup
do súťaží VsFZ 2016/2017: V ISSF sú už pre sezónu 2016/2017 vytvorené jednotlivé názvy a stupne súťaží VsFZ.
Predvolené názvy sú uvedené v jednotlivých vekových úrovniach súťaží a jednotlivých súťažiach. Prihlášky do súťaží je
klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať od 30.5.2016 do 17.6.2016. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len
formou elektronickej prihlášky v ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá pre sezónu 2016/2017 a
následne v ISSF - elektronická podateľňa - prihláška do súťaže - zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická
prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Priraďovanie žrebovacích čísel bude zadávané podľa
umiestnenia kolektívov v súťažiach po tejto sezóne. Nováčikom súťaží budú prideľované len zostávajúce voľné čísla po
družstvách, ktoré príslušnú súťaž opustia. Zmena žrebovacieho čísla bude možná na základe vzájomnej dohody klubov
doručenej podaním v ISSF na ŠTK VsFZ. ŠTK VsFZ žiada všetky oblastné futbalové zväzy v rámci VsFZ, aby včas do
uvedeného termínu zabezpečili nahlásenie postupujúcich kolektívov do súťaží VsFZ 2016/2017 a odovzdali im pokyny
na prihlásenie sa do týchto súťaží.
c) Rozhodnutie ObFZ Michalovce k odovzdaniu pokynov na prihlásenie sa postupujúcich kolektívov FO
a FK zo súťaží ObFZ Michalovce do súťaží VsFZ 2016/2017: ObFZ Michalovce týmto oznámením považuje pokyny
na prihlásenie sa postupujúcich kolektívov FO a FK zo súťaží ObFZ Michalovce do súťaží VsFZ 2016/2017 za
odovzdané.
3. Upozornenie pre FO a FK k vybavovaniu nových RP pre nových hráčov družstiev súťaží ObFZ pre
sezónu 2016/2017: ObFZ už teraz upozorňuje FO a FK na včasné vybavovanie RP pre nových hráčov svojich družstiev
pre nastávajúcu sezónu. Každé družstvo FO-FK bude povinné mať pri podávaní prihlášky svojho družstva do súťaží FZ
pre sezónu 2016/2017 (tá sa bude podávať za každé družstvo samostatne len elektronicky cez elektronickú
podateľňu v ISSF do termínu stanoveného príslušným FZ) vybavených minimálne 11 RP hráčov príslušného svojho
družstva.

4. Upozornenie pre družstvá mužov FO a FK k postupom do vyšších súťaží FZ pre sezónu 2016/2017:
ObFZ upozorňuje FO a FK, ktorých družstvá mužov postúpia do vyšších súťaží FZ (platí to aj pre družstvá mužov, ktoré
budú do vyšších súťaží prípadne doplnené z 2. a 3. miesta konečnej tabuľky), že okrem iných stanovených podmienok pre
účasť vo vyššej súťaži, sú povinné splniť aj tieto podmienky (neplatí to pre B-družstvá mužov) ohľadom mládežníckych
družstiev (RS, bod B11/f):
1. Každé družstvo mužov FO - FK vyšších súťaží VsFZ a SFZ je povinné mať v dlhodobých majstrovských
súťažiach FZ zaradené v zmysle SPF mládežnícke družstvá takto: v súťažiach SFZ (I. liga, II. liga) najmenej 3 svoje
mládežnícke družstvá; v súťažiach VsFZ (III. liga, IV. liga, V. liga) najmenej 2 svoje mládežnícke družstvá. ObFZ
odporúča všetkým kolektívom mužov FO a FK týchto súťaží mať do súťaží FZ zaradené aspoň 1 družstvo dorastencov
a 1 družstvo žiakov, zaradené aspoň do súťaží ObFZ.
2. Každé družstvo mužov FO - FK súťaží Majstrovstiev ObFZ Michalovce (neplatí to pre B-družstvá mužov v
súťažiach ObFZ) je povinné mať zaradené v pravidelných dlhodobých majstrovských súťažiach FZ svoje mládežnícke
družstvá takto:
a) Každé družstvo mužov FO - FK súťaže Majstrovstiev ObFZ VI. ligy mužov je povinné mať zaradené v
pravidelných dlhodobých majstrovských súťažiach FZ minimálne 1 družstvo dorastencov.
b) Každé družstvo mužov FO - FK súťaže Majstrovstiev ObFZ VII. ligy mužov je povinné mať zaradené v
pravidelných dlhodobých majstrovských súťažiach FZ minimálne 1 mládežnícke družstvo dorastencov alebo žiakov.
c) Každé družstvo mužov FO - FK súťaže Majstrovstiev ObFZ VIII. ligy mužov je povinné starať sa v
priebehu sezóny o svoje mládežnícke družstvo (dorastencov alebo žiakov), ktoré môže, ale nemusí, mať zaradené v
pravidelných dlhodobých súťažiach FZ.
5. Aktív zástupcov FO a FK súťaží ObFZ Michalovce: ObFZ tento aktív spojený s vyhodnotením sezóny
2015/2016 a vyžrebovaním sezóny 2016/2017 neorganizuje. Informácie o tom budú v programe najbližšej riadnej konferencie
ObFZ.
6. Najbližšia riadna „Konferencia ObFZ Michalovce“: Uskutoční sa v piatok 8. júla 2016 od 15:30 h v malej
zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25 (na prízemí, vľavo od vchodu do
budovy). Prvé materiály o jej príprave (Informácie o jej príprave; Rokovací poriadok konferencie; Návrh členov
pracovných komisií; Návrh programu konferencie) sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu
uprostred pri dátume 17.5.2016. Ďalšie budú do nej doplňované priebežne.
7. Požiadavka na FO a FK k neprihláseniu niektorého svojho družstva do súťaží ObFZ 2016/2017: Ak
niektorý FO a FK neprihlasuje niektoré svoje družstvo zo súťaží ObFZ z tejto sezóny 2015/2016 do súťaží ObFZ novej
sezóny 2016/2017, je povinný toto oznámiť obratom najneskôr do 13.6.2016 do 18:00 h e-mailom na adresu:
„obfzmi@stonline.sk“ aj s uvedením dôvodu, ako aj s menom a priezviskom odosielateľa a číslom jeho mobilu. Je to za
účelom predbežnej prípravy jednotlivých súťaží ObFZ 2016/2017.
8. Požiadavka na FO a FK k prihláseniu niektorého svojho nového družstva do súťaží ObFZ 2016/2017:
Ak niektorý FO a FK má záujem prihlásiť niektoré svoje nové družstvo do súťaží ObFZ 2016/2017, je povinný toto
oznámiť obratom najneskôr do 13.6.2016 do 18:00 h e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“ aj s menom
a priezviskom odosielateľa a číslom jeho mobilu. Je to za účelom predbežnej prípravy jednotlivých súťaží ObFZ
2015/2016.
9. Vytvorenie súťaží "Majstrovstiev ObFZ Michalovce" pre sezónu 2016/2017 v ISSF: Tieto budú v ISSF
vytvorené v najbližších dňoch.
10. Zaevidovanie družstiev FO a FK súťaží ObFZ a ich štadiónov v ISSF pre sezónu 2016/2017: Po
vytvorení súťaží ObFZ 2016/2017 v ISSF a pred podaním záväznej prihlášky každého družstva do súťaže pre sezónu
2016/2017, budú kluboví ISSF manažéri všetkých FO a FK povinní v ISSF v časti „Družstvá“ vytvoriť družstvá
(vekové kategórie) svojho klubu pre sezónu 2016/2017 a pri každom družstve aj ich štadióny pre nový súťažný ročník
2016/2017.
11. Záväzná prihláška družstiev FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu
2016/2017: Každý FO a FK, ktorý prihlasuje niektoré svoje družstvo do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre
sezónu 2016/2017, bude prostredníctvom svojho klubového ISSF manažéra povinný záväznú prihlášku za každé svoje
družstvo podať samostatne len elektronicky cez elektronickú podateľňu v ISSF v dňoch od 14.6.2016 do 24.6.2016
do 15:00 h.
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