Odvolacia komisia Oblastného futbalového Zväzu v Michalovciach, Hviezdoslavova 7,
071 01 Michalovce , tel.:096180-5482 , mobil tel. predsedu „OK“ 0910227206

Správa o činnosti Odvolacej komisie
za 2.polrok 2016, súťažného ročníka 2016/2017.
Zloženie OK : Predseda - Ing. Miroslav Čaga
Členovia - PhDr. Jozef Varga, Ing. Marcel Behún PhD
OK je orgánom zabezpečenia spravodlivosti ObFZ s odvolacou a prieskumnou právomocou. OK je
integrálnou súčasťou vnútornej organizačnej štruktúry ObFZ. Komisia nesmie byť za žiadnych okolností
ovládaná inými subjektmi, ako napr. štátne orgány alebo orgány futbalových súťaží (kluby).
OK sa schádzala podľa potreby.
V 2.polroku 2016, súťažného ročníka 2016-17 bola OK nútená zasadať len k dvom prípadom v počte zasadnutí
3. Odvolania boli smerovane voči rozhodnutiam DK a ŠTK .
Odvolávali sa , TJ Sokol Močarany - dospeli, voči rozhodnutiu DK ObFZ.
Citácia odvolania: Odvolanie voči rozhodnutiu DK. Pre DK zaznamenane v ISSF dňa 15.09.2016 od
futbalového oddielu TJ Sokol Močarany s týmto textom: „Týmto sa odvolávame voči finančnej pokute 1000€
udelenej disciplinárnou komisiou ObFZ Mi za odhlásenie dorastencov U19 zo súťaže, nakoľko finančná pokuta
nám už bola udelená športovo- technickou komisiou VsFZ.“
Rozhodnutie DK k odvolaniu ÚS č. 10 – Správy DK ObFZ: Odvolanie futb. odd. TJ Sokol Močarany voči
rozhodnutiu DK: Poriadková pokuta 1000 € udelená za odhlásenie družstva dorastencov za súťaže ObFZ
Michalovce v zmysle RS, bod F/7/c5/03 nemá nič spoločné s pokutou VsFZ Košice. Poplatok za odvolanie 30 €.
DK ObFZ nevyhovuje odvolaniu, potvrdzuje svoje rozhodnutie z ÚS č.9 v plnom rozsahu a odvolanie predkladá
na prerokovanie odvolacej komisii ObFZ.
Po preskúmaní uvedených skutočnosti v zmysle citácie odvolania TJ Sokol Močarany OK rozhodla
ponechať prvotné rozhodnutie (uznesenie) DK v plnom znení.
Druhé odvolanie bolo OŠK Krišovská Lieskova dospeli, voči rozhodnutiu ŠTK ObFZ.
Pre ŠTK toto odvolanie bolo zaznamenané dňa 05.09.2016 v ISSF :
Citácia odvolania: " OŠK Krišovská Liesková - podávame odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK vo veci nastúpenie
hráča na cudzí registračný preukaz v zápase 2.kolo VI.L m č. stretnutia 14 zo 14.8.2016 Palín – Krišovská
Liesková. b. ŠTK vyhodnotila podľa zhliadnutia video záznamu zo stretnutia Palín – Krišovská Liesková, že
námietku hostí považuje za nedôvodnú. ŠTK tvrdí, že hráč domácich Mikuláš Mika č.rp. 1201061 vôbec na
stretnutie tohto zápasu nenastúpil. c.Áno, aj OŠK Krišovská Liesková od začiatku tvrdí, že menovaný hráč na
uvedení zápas nenastúpil, lebo na jeho registračný preukaz nastúpil cudzí hráč s číslom 12 v 66. minúte podľa
zápisu o stretnutí. To znamená že podľa SP (piata časť, druhá hlava, článok 52., bod d.) neoprávnený štart hráča
na cudzí RP alebo na doklad patriaci inému hráčovi."
ŠTK ho prerokovala dňa 14.09.2016 takto: Odvolanie futb. odd. OŠK Kriš. Liesková proti rozhodnutiu ŠTK:
Rozhodnutie ŠTK k nemu k stretn. 2.k. VI.L m zo 14.8.2016 Palín - Krišovská Liesková: ŠTK ho prerokovala za
účasti týchto zástupcov predvolaných stránok: Kriš. Liesková (funkc. Július Tamaška); Palín (funkc. Miloš
Varjassy; funkc. Milan Kovalík). Na zasadnutie sa nedostavil bez ospravedlnenia hráč dom. Mikuláš Mika (do
pozornosti DK). Opätovne sa vzhliadol videozáznam z tohto stretnutia. ŠTK potvrdila svoje rozhodnutie z ÚS č.
7 a odvolanie odstúpila na prerokovanie odvolacej komisii ObFZ .
Po preskúmaní uvedeného problému, Odvolacia komisia ObFZ Michalovce na základe predložených
dokumentov a uznesení ŠTK potvrdila opätovne rozhodnutie ( uznesenie) uvedené v úradnej správe ( ÚS
č.7), v plnom znení. V uvedenom stretnutí sa dopustil závažnej chyby Rozhodca stretnutia, ktorý bol
odstúpený na riešenie KR s postihom. ŠTK postupovala správne .
V Strážskom dňa 30.12.2016

Predseda Odvolacej komisie ObFZ
Ing. Miroslav ČAGA

