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Titl.
Všetkým futbalovým oddielom a futbalovým klubom
územne patriacim pod ObFZ Michalovce

Michalovce 20.06.2016

Ďalšie oznámenia k príprave súťaží ObFZ 2016/2017
1. Upozornenie o príprave súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017: ObFZ pred preštudovaním týchto ďalších
oznámení odporúča najprv preštudovať tieto informácie k tomu, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, ako aj v jej menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017":
- „Oznámenia k príprave súťaží FZ 2016/2017“ pri dátume 6.6.2016;
- „Oznámenia k príprave súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017“ pri dátume 13.6.2016;
- „Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017“ pri dátume 14.6.2016;
- „Možnosť vytvorenia spoločného družstva mládeže“ pri dátume 14.6.2016.
Ďalšie v nich budú zverejňované priebežne. Preto je potrebné tieto časti sledovať každý deň.
2. Požiadavka oznámenia záujmu alebo nezáujmu o postup kolektívu FO-FK zo súťaže ObFZ Michalovce
2015/2016 do súťaže VsFZ 2016/2017: ObFZ žiadal kolektívy FO a FK, víťazov najvyšších súťaží ObFZ Michalovce
2015/2016 v jednotlivých vekových kategóriách (AFK Topoľany m, ŠK Nacina Ves d, MFK Sobrance ž, OŠK
Zalužice mž), aby svoj záujem alebo nezáujem o postup do najbližšej vyššej súťaže VsFZ oznámili obratom
telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ. Do 20.6.2016 do 11:00 h to z nich oznámili len: - záujem prejavili: AFK
Topoľany m.
3. Oslovenie ďalších dorasteneckých družstiev zo IV. ligy dorastencov U19 ObFZ Michalovce 2015/2016
ohľadom postupu do súťaže III. ligy zemplínskej dorastencov U19 VsFZ 2016/2017: ObFZ oslovil aj ďalšie 2
družstvá z konečnej tabuľky tejto súťaže (2. Žbince, 3. Pavlovce n/U) o zváženie ponuky zaslania prihlášky do uvedenej
súťaže VsFZ 2016/2017 do 17.6.2016. Ani jeden z uvedených klubov neprejavil záujem o uvedenú súťaž VsFZ.
4. Požiadavka oznámenia záujmu alebo nezáujmu o postup kolektívu FO-FK v súťažiach ObFZ
Michalovce pre sezónu 2016/2017: ObFZ žiadal kolektívy FO a FK, ako víťazov nižších súťaží ObFZ Michalovce
2015/2016 v jednotlivých vekových kategóriách (TJ Kusín m, FK Vojany m, ŠK Strážske B m, TJ Vyšné Remety d,
TJ Družstevník Čičarovce d, OŠK Svornosť Bracovce d, AFK Topoľany ž, OcŠK Pozdišovce ž), aby svoj záujem
alebo nezáujem o postup do najbližšej vyššej súťaže ObFZ oznámili obratom telefonicky na mobil sekretárovi
ObFZ. Urobili tak: - do 17.6.2016 do 11:00 h: a) oznámili záujem: TJ Kusín m, FK Vojany m, ŠK Strážske B m; b)
oznámili nezáujem: OŠK Svornosť Bracovce d.
5. Oslovenie ďalších mládežníckych družstiev z nižších súťaží ObFZ Michalovce 2015/2016 ohľadom
postupu do vyšších mládežníckych súťaží ObFZ 2016/2017: ObFZ oslovuje aj ďalšie družstvá z konečných tabuliek
nižších mládežníckych súťaží ObFZ 2015/2013 umiestnených na 2. a 3.m. vo svojich súťažiach (- z V.L V d: 2. TJ
Družst. Ruský Hrabovec, 3. FK Tibava; - z V.L S d: 2. OŠK Krišovská Liesková, 3. TJ Družstevník Lekárovce; z V.L Z d: 2. OcŠK Pozdišovce, 3. TJ Bánovce nad Ondavou; - zo IV.L V ž: 2. TJ Vyšné Remety, 3. TJ Veľké
Revištia; - zo IV.L Z ž: 2. OŠK Krišovská Liesková, 3. OŠK Budkovce) o zváženie ponuky štartu vo vyššej
mládežníckej súťaži ObFZ 2016/2017. svoj záujem alebo nezáujem o postup do najbližšej vyššej súťaže ObFZ oznámili
obratom telefonicky na mobil sekretárovi ObFZ.
6. Neprihlásenie kolektívu FO-FK zo súťaží ObFZ 2015/2016 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, bol povinný toto oznámiť e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“ aj s uvedením dôvodu, ako aj s menom
a priezviskom odosielateľa a číslom jeho mobilu. Do 19.6.2016 do 23:59 h to zatiaľ oznámili tieto FO a FK zo sezóny
2015/2016: Bracovce mž. Prípadné ďalšie kluby to majú za účelom predbežnej prípravy jednotlivých súťaží ObFZ
2016/2017 oznámiť obratom.
7. Prihlásenie nového kolektívu FO-FK do súťaží ObFZ 2016/2017: Ak niektorý FO a FK prihlasuje
niektoré svoje nové družstvo do súťaží ObFZ 2016/2017, ktoré neštartovalo v súťažiach ObFZ 2015/2016, bol povinný
toto oznámiť e-mailom na adresu: „obfzmi@stonline.sk“ aj s menom a priezviskom odosielateľa a číslom jeho mobilu.
Do 19.6.2016 do 23:59 h to zatiaľ oznámili tieto FO a FK zo sezóny 2015/2016: Bracovce ž. Prípadné ďalšie kluby to
majú za účelom predbežnej prípravy jednotlivých súťaží ObFZ 2016/2017 oznámiť obratom.

8. Povinné zabezpečovanie videozáznamu z každého domáceho stretnutia v súťažiach VII. ligy mužov
ObFZ Michalovce 2016/2017: VV na svojom 29. zasadnutí dňa 9.5.2016 schválil návrh KR, z dôvodov sťažností na
výkony R a námietok, povinne zabezpečovať videozáznam z každého domáceho stretnutia v súťažiach VII. ligy mužov
ObFZ Michalovce 2016/2017.
9. Prihláška kolektívu FO-FK do súťaže „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2016/2017:
Každý FO a FK, ktorý prihlasuje niektorý svoj kolektív do niektorej súťaže „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu
2016/2017, je prostredníctvom svojho klubového ISSF manažéra povinný prihlášku za každý kolektív svojho FO-FK
podať samostatne len elektronicky cez elektronickú podateľňu v ISSF v dňoch od 14.6.2016 do 24.6.2016 do 15:00 h
a pri každom družstve vybrať aj štadión, pri ktorom stačí napísať časť názvu štadióna alebo obce (minimálne 3 začiatočné
znaky) a výber sa podľa toho automaticky vyfiltruje; vyfiltrovaný štadión z ponúkaných možností je potrebné pri každom
družstve odkliknúť a ešte aj potvrdiť voľbu tlačidlom „Vybrať“. Každý kolektív FO-FK je povinný mať pri podávaní svojej
prihlášky do súťaží FZ pre sezónu 2016/2017vybavených minimálne 11 RP hráčov príslušného svojho družstva.
10. Priraďovanie žrebovacích čísel kolektívom FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre
sezónu 2016/2017: Bude podľa umiestnenia v konečných tabuľkách jednotlivých súťaží sezóny 2015/2016. To
znamená, že ak sa družstvo umiestnilo napr. na 3. mieste, jeho žrebovacie číslo pre nasledujúcu sezónu bude 3, atď.
Zostupujúce a postupujúce družstvá budú mať pridelené zvyšné čísla podľa poradia. Prípadná dohoda klubov o výmene
žrebovacieho čísla bude do stanoveného termínu na výmenu akceptovaná bez poplatku.
11. Požadované výnimky kolektívov FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu
2016/2017: Tieto ich majú uvádzať v elektronickej prihláške družstva do súťaže v ISSF v časti „Požadovaná výnimka
pre ÚHČ“ a dôvod uviesť v časti „Poznámka“. Aj napriek tomu, že priraďovanie žrebovacích čísel kolektívom FO
a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2016/2017 bude podľa umiestnenia v konečných
tabuľkách jednotlivých súťaží sezóny 2015/2016, kolektívy uvádzajú aj požiadavky na žrebovacie čísla. Ak niektorý
kolektív požaduje nejaké žrebovacie číslo, má uviesť dôvod, pre ktorý ho požaduje. Ak ho požaduje z dôvodu nejakého
sviatku (oslavy, odpust, a pod.), má uviesť hlavne termín (dátum), na ktorý toto číslo požaduje, ako aj to, či v tomto
termíne chce hrať doma alebo vonku, a ak doma tak či v ÚHČ alebo aj o 3 h skôr.
12. Prehľad doručených prihlášok kolektívov FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre
sezónu 2016/2017 v ISSF: Prvý bol spracovaný dňa 19.6.2016 a dňa 20.6.2016 bol z ObFZ zaslaný k zverejneniu na
webovú stránku ObFZ. Od 20.6.2016 bude na nej každý deň aktualizovaný v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume
príslušného dňa, ako aj v jej menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017". Do 19.6.2016 do
23:59 h ich v ISSF zatiaľ podali len tieto FO a FK zo sezóny 2015/2016: Bracovce, Čičarovce, Hatalov, Kusín, MI AFK Topoľany, Nacina Ves, Palín, Podhoroď, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Strážske, Veľké Revištia (podali len
mB), Žbince.
13. Nedoručené prihlášok kolektívov FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu
2016/2017 v ISSF: Do 19.6.2016 do 23:59 h ich v ISSF zatiaľ nepodali tieto FO a FK zo sezóny 2015/2016:
Bánovce n/O, Beša, Budkovce, Dúbravka, Horňa, Horovce, Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa,
Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková, Lastomír, Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MI - TJ Sokol Močarany, MI MFK Zemplín, Moravany, Nižná Rybnica, Oborín, OŠK Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Porostov, Poruba p/V,
Ptrukša, Rakovec n/O, Remetské Hámre, Ruský Hrabovec, Sejkov, Senné, Sobrance, Stretava, Tibava, TJ FK
Družstevník Trhovište, Tušice TNV, Úbrež, Veľké Kapušany, Veľké Revištia (nepodali ešte d, ž), Veľké Slemence,
Vinné, Vojany, Vyšné Remety, Záhor, Zalužice, Zemplínska Široká. Podať ich do 24.6.2016 do 15:00 h môžu aj
všetky ďalšie FO a FK, ktoré neštartovali v súťažiach FZ 2015/2016.
14. Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017: Tlačivo k tomu, aj s pokynmi na
vyplnenie, je zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 14.6.2016, ako aj v jej
menu vľavo dole, v časti pod názvom "Príprava súťaží 2016/2017". V tomto tlačive sa požadujú „Údaje o FO-FK
a jeho hlavných funkcionároch“ a „Prehľad o všetkých družstvách FO-FK v súťažiach SFZ, VsFZ, ObFZ v sezóne
2016/2017“. Každý FO a FK môže toto tlačivo vyplniť počítačom alebo ručne, pričom je v ňom potrebné vyplniť
všetky požadované rubriky podľa predtlače, lebo niektoré údaje z neho sa použijú do „Rozpisu súťaží ObFZ
Michalovce 2016/2017“. Pri vyplňovaní tlačiva ručne perom je potrebné v ňom všetky slová uvádzať čitateľne
paličkovým veľkým písmom (ak to situácia nevyžaduje inak) a čísla čitateľne. Po vyplnení tlačiva si ho má každý FOFK prekopírovať, kópiu si ponechať pre vlastnú potrebu klubu a originál doručiť na ObFZ Michalovce najneskôr do
piatku 24.6.2016 do 15:00 h.
15. Doručené tlačivo „Prehľad o futbalovom oddiele - futbalovom klube v sezóne 2016/2017“: Na ObFZ
ho zatiaľ doručili len tieto FO a FK: - dňa 17.6.2016: Bracovce. ObFZ žiada všetky ostatné FO a FK dodržať
stanovený termín doručenia tohto tlačiva do 24.6.2016 do 15:00 h.
Oblastný futbalový zväz Michalovce
Hviezdoslavova 7
071 01 Michalovce

