5. kolo súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2017/2018
Stav po stretnutiach 4. kola
Dvojice v ňom boli tieto:

41. a 45.
Ložín
- Topoľany B
42. a 46.
Pavlovce n/U B - Kriš. Liesková
43. a 47.
Palín
- Budkovce
44. a 48.
Tušice TNV
- Trhovište
Víťazi stretnutí 4. kola (sú uvedení tučne) postúpili do 5. kola, ktorého dvojice vyžrebovala ŠTK na zas. v Ut
31.10.2017 o 15:30 h.
5. kolo - semifinále
- štartujú v ňom 4 družstvá (4 víťazi stretnutí zo 4. kola) v 2+2 stretnutiach dvojkolovo
5. kolo - prvé stretnutia - Št 05.04.2018 o 16:30 h
- štartujú v ňom 4 družstvá (4 víťazi stretnutí zo 4. kola) v prvých 2 stretnutiach
Dvojice v ňom sú tieto:

49. Budkovce
50. Kriš. Liesková

- Tušice TNV
- Topoľany B

- aj stretnutia tohto kola sa môžu v prípade vzájomnej dohody súperov doručenej na ObFZ cez ISSF (bude bez
poplatku) predohrať v inom termíne alebo sa môžu dohrať v nasledujúci deň
- v prípade nerozhodného výsledku v prvých stretnutiach ostáva v platnosti výsledok stretnutia z HP
5. kolo - odvetné stretnutia - Št 19.04.2018 o 17:00 h
- štartujú v ňom 4 družstvá (4 víťazi stretnutí zo 4. kola) v odvetných 2 stretnutiach
Dvojice v ňom sú tieto:

51. Tušice TNV
52. Topoľany B

- Budkovce
- Kriš. Liesková

(v Lesnom)

- aj stretnutia tohto kola sa môžu v prípade vzájomnej dohody súperov doručenej na ObFZ cez ISSF (bude bez
poplatku) predohrať v inom termíne alebo sa môžu dohrať v nasledujúci deň
- ak sa odvetné stretnutie skončí rovnakou remízou ako prvé, alebo presne opačným výsledkom ako prvé, tak
odvetné stretnutie sa 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

Ako bude po 5. kole?
- víťazi stretnutí 5. kola postupujú do 6. kola (finále), ktorého dvojicu vyžrebuje ŠTK na zas. v St 25.04.2018,
ktorú zverejní v ÚS i v ISSF
- v 6. kole štartujú 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 vyzývala 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.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

