Úradná správa ObFZ 2015/2016 č. 12 zo 17.9.2015
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Oznamy ObFZ: Sú zverejňované každý piatok na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, v
časti pod názvom „Oznamy ObFZ“ a aktualizované sú vždy za obdobie od jedného štvrtka od 11:00 do druhého štvrtka
do 11:00 h. Za ich obsahovú, gramatickú i grafickú úpravu, zodpovedá sekretár ObFZ. Ostatné Oznamy ObFZ č. 5 tam
boli zverejnené od 11.9.2015. Ďalšie Oznamy ObFZ č. 6 tam budú zverejnené od 18.9.2015.
Požadované doklady od FO a FK ku kontrole fakturačných údajov klubov v ISSF: Na ObFZ bol každý
vyzvaný FO a FK povinný do 26.8.2015 do 15:00 h doručiť kópie niektorých z týchto svojich dokladov: Stanovy FK
(MV SR), Potvrdenie o pridelení IČO (štatistický úrad), Potvrdenie o pridelení DIČ (daňový úrad), Potvrdenie o
zriadení čísla účtu (banková inštitúcia). Na ObFZ ich z nich už do 17.9.2015 do 11:00 h postupne doručili aj:
a) kópiu ostatných svojich platných stanov potvrdených na MV SR: Nedoručili ju a obratom sú povinní ju
doručiť aj tieto FO a FK: Bánovce n/O, Stretava.
b) kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) zo štatistického úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): - dňa 14.9.2015: Bracovce; - dňa 16.9.2015: Dúbravka. Nedoručili ju a obratom sú
povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Beša, Ložín, Oborín, Porostov, Rem. Hámre, Senné, Stretava, Vojany.
c) kópiu potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) z daňového úradu (musí byť
vystavené na platný názov klubu): Nedoručili ju a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a FK: Beša, Bracovce,
Choňkovce, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Kusín, Lekárovce, Ložín, Malčice, Niž. Rybnica, Oborín,
Porostov, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Sejkov, Senné, Úbrež.
d) kópiu potvrdenia o zriadení účtu klubu (musí byť vystavené na platný názov klubu): - dňa 14.9.2015:
Bracovce; - dňa 16.9.2015: Niž. Rybnica, Lesné. Nedoručili ju a obratom sú povinní ju doručiť aj tieto FO a FK:
Bánovce n/O, Beša, Jastrabie pri Michalovciach, Jovsa, Kusín, Oborín, Porostov, Stretava.
Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo 7.9.2015 v Rajeckých Tepliciach (z webovej stránky SFZ): VV SFZ na
svojom pravidelnom zasadnutí okrem iného: a) vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov; b) schválil návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Mestom Poprad;
c) schválil návrh na zloženie realizačných tímov mládežníckych reprezentačných družstiev SR - jeseň 2015; d) schválil
návrh termínovej listiny mládežníckych reprezentačných družstiev SR - jeseň 2015; e) prerokoval návrh Štatútu siene
slávy slovenského futbalu a určil termín na zasielanie pripomienok k nemu; f) schválil návrh na obsadenie pozície
tajomníka Komory pre riešenie sporov SFZ; g) vzal na vedomie správu o hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o., za rok
2014; h) vzal na vedomie správu o hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za január - jún 2015; i) schválil návrh na
prerozdelenie finančných prostriedkov UEFA Solidarity Payment za sezónu 2014/15; j) schválil prihlášku do súťaže
Regions Cup ročníka 2016/2017; k) schválil návrh na udelenie odznakov SFZ; l) vzal na vedomie informáciu o
odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za január - august 2015; m) vzal na vedomie informáciu o zmenách v
organizačnej štruktúre SFZ a SFZ Marketing, s.r.o., za júl - august 2015; n) vzal na vedomie informáciu o organizovaní
Konferencie trénerov UEFA v dňoch 21.-25.9.2015 v Bratislave; o) vzal na vedomie informáciu o písomnom vzdaní sa
člena v Komisii pre štadióny a ihriská SFZ; p) vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období
medzi riadnymi zasadnutiami; r) schválil návrh stanoviska k výrokom p. Vladimíra Sotáka.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
ZF z ISSF za 08/2015: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.9.2015 a importované na účte SFZ mali byť do
termínu v nich uvedenom - 10.9.2015. ObFZ ich odporúčal uhradiť najneskôr 7.9.2015. V termíne od 10.9.2015 do
17.9.2015 do 11:00 h už boli tieto importované na účte SFZ aj od týchto FO a FK (16; predtým od 41) v týchto dňoch
(uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF na účet SFZ): - dňa 11.9.2015 (11): Bánovce n/O, Dúbravka, Iňačovce,
Lekárovce, MI - AFK Topoľany, Palín, Petrovce n/L, Porostov, Rus. Hrabovec, Sejkov, Vyš. Remety; - dňa 14.9.2015
(3): MI - MFK Zemplín, Veľ. Revištia, Vinné; - dňa 16.9.2015 (2): Bracovce, Jovsa. Ani do 17.9.2015 do 11:00 h ich na
účte SFZ nemali importované a uhradiť ich majú ešte tieto FO a FK (1): Bl. Polianka. Každý FO a FK, ktorý dňa
10.9.2015 nemal platbu z tejto svojej ZF importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry na ObFZ doručiť
kópiu dokladu o jej úhrade.
SPRÁVY KR ObFZ:
Napomenutia pre rozhodcov k „Zápisom o stretnutí“ doručeným na ObFZ: Sú za: - uvedenie hodnotenia
najlepších hráčov v nich (hodnotenie najlepších hráčov sa už v zápise nemá uvádzať): F. Gejguš (m - 6.9.2015).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 10.9.2015 do 16.9.2015 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: - Vyš. Remety (zo stretn. 4.k. VI.L m Vyš. Remety - Malčice z 30.8.2015; bez opatrení; KR si videozáznam
ponecháva pre interné potreby do oznámenia).
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 16.9.2015 dostala od týchto FO a FK: a) Malčice (zo stretn.
5.k. VI.L m Malčice - Žbince zo 6.9.2015); b) Budkovce (zo stretn. 5.k. VI.L m Budkovce - Vyš. Remety zo 6.9.2015).
Dodatočne na KR písomne doručené oznámenia: KR ich od 10.9.2015 do 16.9.2015 dostala a vzala na vedomie
tieto: - od R: - o zruš. obs.: M. Mazár na 13.9.2015 (stretn. v ÚHČ) - prac. dôv.
Oznámenia pre KR: Táto ich od 10.9.2015 do 16.9.2015 dostala a vzala na vedomie tieto: a) od R: a) o zruš.
obs.: M. Ubľanský na 18.9.2015 - štud. dôv.; b) o neobs.: P. Koščo od 8.10.2015 do 12.10.2015 - štud. dôv.; b) od D: - o
neobs.: A. Žoffčák na 26.-27.9.2015 - rod. dôv.

Dostavenie sa na zasadnutie KR: Dňa 16.9.2015 sa naň dostavili: - rozh. D. Ihnacik a deleg. M. Geci - obaja z
dôvodu pohovoru k udalostiam vzniknutým v stretn. 6.k. VI.L m Vyš. Remety - Tibava z 13.9.2015; KR s nimi vykonala
pohovor, upozornila na zistené nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti.
Pozastavenie obsadzovania: KR ho pozastavila takto: - dňom 16.9.2015: a) na základe hodnotenia D: rozh. D.
Čeklovský - na 1 stretn. (za nedostatky v stretn. 6.k. VII.L Z m Beša - Trhovište z 13.9.2015); b) z dôvodu nedostatkov v
správe D: deleg. L. Didič - na 2 stretn. (za nedostatky v stretn. 5.k. VI.L m Budkovce - Vyš. Remety zo 6.9.2015).
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 16.9.2015 navrhla pre DK udeliť tieto: - za neospr. neúčasť na stretn.: - rozh. F.
Gejguš (5 € - KR : nNnS - m - 13.9.2015). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do
23.9.2015 do 15:00 h na ObFZ.
Zmeny v obs. R a D na stretnutia v dňoch 13.-20.9.2015: KR ich dňa 16.9.2015 prerokovala a schválila. Sú
zverejnené v tejto ÚS č. 12, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 25.-27.9.2015: KR ho dňa 16.9.2015 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 22.9.2015, a to v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Upozornenie pre R: KR upozorňuje R na dôslednú kontrolu zápisu o stretnutí pred jeho uzatvorením. V prípade
nedostatkov budú vyvodené dôsledky.
Upozornenie pre D: KR dôrazne upozorňuje D, aby v prípade vzniknutých udalostí pre riešenie na DK a ŠTK
(inzultácia R, vybavenie HP, NŠH), tieto uvádzali aj v správe delegáta stretnutia.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 23.9.2015 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: a) Moravany (zo stretn. 6.k. VI.L m Moravany - Tušice TNV z
13.9.2015); b) Topoľany (zo stretn. 6.k. VI.L m Topoľany - Hatalov z 13.9.2015).
Predvolanie: Na najbližšie zas. KR v stredu 23.9.2015 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: - rozh. F.
Gejguš - z dôvodu pohovoru.
Návrh k zmene termínov najbližších stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 26.27.9.2015: KR ho dňa 16.9.2015 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 8.
kolo - sobota 26.9.2015 o 12:00 h: Zempl. Široká - Tušice TNV, Nacina Ves - Lastomír; V. liga Východ dorastencov: - 6.
kolo - sobota 26.9.2015 o 12:00 h: Porostov - Koromľa; V. liga Stred dorastencov: - 4. kolo - sobota 26.9.2015 o 12:00 h:
Iňačovce - Záhor; V. liga Západ dorastencov: - 4. kolo - sobota 26.9.2015 o 12:00 h: Pozdišovce - Bracovce; VI. liga
mužov: - 8. kolo - nedeľa 27.9.2015 o 12:00 h: Dúbravka - Tibava, Malčice - Budkovce; VII. liga Východ mužov: - 8. kolo
- nedeľa 27.9.2015 o 12:00 h: Porostov - Koromľa, Záhor - Rus. Hrabovec; VII. liga Západ mužov: - 8. kolo - nedeľa
27.9.2015 o 12:00 h: Beša - Bracovce, Trhovište - Ptrukša; VIII. liga mužov: - 4. kolo - nedeľa 27.9.2015 o 12:00 h: Horňa
- Jastrabie pri MI, Ložín - Stretava.
Úvodná časť „Školy mladých rozhodcov“ 2015/2016: Uskutoční sa v stredu 23.9.2015 a piatok 25.9.2015 s
týmto programom: 23.9.2015 o 20.00 h: Účasť na futbalovom stretnutí Fortuna ligy: 10. kolo: MFK Zemplín
Michalovce – ŠK Slovan Bratislava, 25.9.2015 od 15.00 -15.15 h: Predstavenie projektu účastníkom „Školy mladých
rozhodcov“ (lektori: V. Čan, J. Špivák, J. Mano), 15.15 - 16.00 h: Rozbor výkonu rozhodcovského tímu v sledovanom
stretnutí Fortuna ligy (lektori: G. Ádam, J. Mano), 16.00 -16.30 h: Diskusia s rozhodcom SFZ o aktuálnom vnímaní
rozhodcovstva v spoločnosti (lektor: G. Ádam), 16.30 -18.00 h: Odborná prednáška: Pravidlo futbalu XI - hráč mimo
hry (lektor: G. Ádam). Na túto časť sa majú dostaviť všetci zaradení do tejto „Školy mladých rozhodcov“.
SPRÁVY DK ObFZ:
Kópia dokladu o úhrade ZF z ISSF za 08/2015: Na ObFZ ju už doručili tieto FO a FK: - dňa 14.9.2015:
Lekárovce, Bracovce; - dňa 16.9.2015: Dúbravka. Všetky ostatné FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce,
ktoré úhradu svojej ZF za uvedený mesiac nemali importovanú na účte SFZ do 10.9.2015, boli povinné kópiu o jej
úhrade doručiť hneď po úhrade na ObFZ.
Predvolanie: Na zasadnutie DK v stredu 16.9.2015 boli predvolané tieto stránky: - o 15:30 h: Vyšné Remety
(Jaroslav Laurič - HU, Eduard Belušák - VD, Tibor Smoľak - KD); Tibava (Jaroslav Majoroš - VD, Martin Surmaj KD); rozh. Daniel Ihnacik; deleg. Miloš Geci - všetci k nedohranému stretnutiu 6.k. VI.L m Vyš. Remety - Tibava z
13.9.2015. Účasť všetkých pozvaných bola bezpodmienečne nutná pod podmienkou zastavenia činnosti nepodmienečne.
Toto predvolanie bolo uvedeným stránkam zaslané e-mailom dňa 15.9.2015.
Vyžiadanie videozáznamu: DK žiadala uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 16.9.2015 do
13:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: - Vyš. Remety (zo stretn. 6.k. VI.L m Vyš. Remety - Tibava z
13.9.2015). Toto vyžiadanie bolo uvedenému klubu zaslané e-mailom dňa 15.9.2015.
DO hráčom po neprístojnostiach v stretnutiach 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale
mužov“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
- stretnutie 2. kola Trhovište - Pus. Čemerné z 15.9.2015: Tomáš Šoltés (Trhovište m; 10 €/ZF), Patrik Petroc
(Pus. Čemerné m; 10 €/ZF) - obaja 2 stretn. NEPO v súťaži „Pohár ObFZ“ od 16.9.2015.
Žiadosti o zmenu zvyšku DO jednotlivcov: Rozhodnutia DK: - zmena zvyšku DO hráčov: Vladimír Koba
(Trhovište m; 10 €/ZF) - DK zvyšok DO 1 stretn. NEPO zmenila na 1 stretn. PO od 16.9.2015 do 16.12.2015.
DO hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016“: Rozhodnutia DK:
Lukáš Vajda (Moravany m; 10 €/ZF) - 1 stretn. NEPO od 16.9.2015.
DO hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ“ v sezóne 2015/2016: Rozhodnutia DK:
a) stretnutie 5. kola IV.L d Krásnovce - Vinné z 5.9.2015: Martin Mazúr (Vinné d; 5 €/ZF) - 1 stretn. NEPO od
9.9.2015.

b) stretnutie 6. kola IV.L d Palín - Petrovce n/L z 12.9.2015: Norbert Varjassy (Palín d; 5 €/ZF), Samuel
Majvitor (Petrovce n/L d; 5 €/ZF) - obaja 2 stretn. NEPO od 16.9.2015.
c) stretnutie 6. kola VI.L m Moravany - Tušice z 13.9.2015: Peter Macár (Tušice TNV m; 10 €/ZF) - 1 stretn.
NEPO od 16.9.2015.
d) stretnutie 6. kola VII.L V m Porostov - Záhor z 13.9.2015: Michal Michalko (Porostov m; 10 €/ZF), Michal
Čermák (Záhor m; 10 €/ZF) - obaja 2 stretn. NEPO od 16.9.2015.
e) stretnutie 6. kola VII.L Z m Pozdišovce - Pus. Čemerné z 13.9.2015: Martin Varmeďa (Pozdišovce m; 10
€/ZF) - 3 týždne NEPO od 16.9.2015, Erik Dančišin (Pus. Čemerné m; 10 €/ZF) - 3 stretn. NEPO od 16.9.2015.
f) stretnutie 6. kola VI.L m Topoľany - Hatalov z 13.9.2015: Roman Pavlov (Hatalov m; 10 €/ZF) - 1 stretn.
NEPO od 16.9.2015.
Nedohrané stretnutia: Rozhodnutia DK k riešeným prípadom:
- stretnutie 6.kola VI.L m Vyš. Remety - Tibava z 13.9.2015: Tibava m - pokuta 100 € za inzultáciu R hráčom
na HP; zastavenie činnosti na 1 stretn. NEPO (-3 b. po skončení súť. roč.); poplatok 10 € za PPK; hráč Martin Surmaj 3 mes. NEPO od 16.9.2015 a poplatok 10 € za PPJ. O výsledku stretnutia rozhodne ŠTK.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Súhlas rodičov a FO-FK so štartom vekovo mladšieho hráča (hráčky) za družstvo mladších žiakov: ŠTK ho
na základe stanovených potvrdení na predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa
16.9.2015: Močarany (Smetana Filip - 03.10.2006, Koba Slavomír - 22.09.2006, Buršák Adam - 16.08.2006, Brandabura
Ľuboš - 24.10.2005, Kaločay Jakub - 06.07.2006). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Súčasný štart hráčov v kategóriách žiakov a dorastencov: ŠTK ho na základe stanovených potvrdení na
predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa 11.9.2015: Hatalov (Balog Matej 26.08.2002); - dňa 16.9.2015: Moravany (Kaľuha Samuel - 25.08.2002). ŠTK kópie uvedených potvrdených tlačív
doručila príslušným FO a FK.
Súčasný štart hráčov v kategóriách dorastencov a mužov: ŠTK ho na základe stanovených potvrdení na
predložených tlačivách postupne povolila hráčom týchto družstiev FO a FK: - dňa 4.9.2015: Krásnovce (Fogoš René 17.06.1999); Hatalov (Andrišov Samuel - 14.06.1999); - dňa 10.9.2015: Dúbravka (Hakaľ Václav - 16.12.1997); - dňa
16.9.2015: Ptrukša (Köblös Attila - 08.10.1997, Szaniszló Dominik - 10.02.1999). ŠTK kópie uvedených potvrdených
tlačív doručila príslušným FO a FK.
Nepripravenie nominácií družstiev k elektronickému zápisu v ISSF pred stretnutím: Každý klub je
povinný zabezpečiť prípravu nominácie každého svojho družstva na každé stretnutie k elektronickému zápisu v ISSF
včas pred stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 11.-15.9.2015 tieto takto nepripravili tieto družstvá
týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L V d - 4.k. z 12.9.2015: Veľ. Revištia Rus. Hrabovec (Rus. Hrabovec d - 4 €); - V.L S d - 2.k. z 12.9.2015: Dúbravka - Záhor (Dúbravka d - 4 €, Záhor d 4 €); - VII.L V m - 6.k. z 13.9.2015: Senné - Zalužice B (Senné m - 4 €); - VIII.L m - 2.k. z 13.9.2015: Úbrež Choňkovce (Úbrež m - 4 €, Choňkovce m - 4 €).
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Každý klub je povinný zabezpečiť ku každému
domácemu stretnutiu každého svojho družstva včas pred stretnutím pre potreby R aj počítač alebo notebook s
pripojením na internet a tlačiareň. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 11.-15.9.2015 toto takto nepripravili
tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach s návrhom pre DK na udelenie PP takto: - V.L S d - 2.k. z 12.9.2015:
Dúbravka - Záhor (Dúbravka d - 7 €); - VII.L V m - 6.k. z 13.9.2015: Rem. Hámre - Sejkov (Rem. Hámre m - 7 €),
Jovsa - Rus. Hrabovec (Jovsa m - 7 €); - VII.L Z m - 6.k. z 13.9.2015: Beša - Trhovište (Beša m - 7 €); - VIII.L m - 2.k.
z 13.9.2015: Sobrance B - Stretava (Sobrance B m - 7 €).
Nenastúpenia na stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 4.k. V.L V d z 12.9.2015: Podhoroď - Sejkov 3:0
kont. (hostia nenastúpili). Návrh pre DK udeliť do ZF tieto PP: Sejkov (150 € - ŠTK: NnS - d - 12.9.2015).
Neskorý nástup na stretnutie: Rozhodnutie ŠTK: - stretnutie 2.k. V.L S d z 12.9.2015: Iňačovce - Čičarovce
(15´ z viny dom.); ponechaný v platnosti výsledok z HP; návrh PP pre DK: Iňačovce (7 € - ŠTK: nNnS - d - 12.9.2015).
Nedohrané stretnutie: Rozhodnutia ŠTK: - stretnutie 6.k. VI.L m z 13.9.2015: Vyš. Remety - Tibava 4:1
kont. (ponechaný výsledok z HP; pôvodne 4:1 nedohrané od 56´ pre inzultáciu rozhodcu hráčom hostí).
Napomenutia ŠTK pre kolektívy FO a FK k doručeným papierovým zápisom na ObFZ: Ak stretnutie
nerozhoduje obsadený R, pred stretnutím sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí. Rozhodca stretnutia je povinný si
počas stretnutia do svojich poznámok zaznamenávať strelcov gólov (stav, minúta, číslo dresu), striedanie hráčov (minúty
a čísla dresov), ŽK a ČK (minúty a čísla dresov). Za vyplnenie zápisu po stretnutí, vo všetkých rubrikách podľa predtlače,
je vždy zodpovedný domáci klub spolu s rozhodcom stretnutia. Za doručenie zápisu na ObFZ v najbližší pracovný deň po
stretnutí je vždy zodpovedný domáci klub. ŠTK za nedostatky v zápisoch doručených na ObFZ udelila tieto napomenutia:
a) za jeho nedoručenie obyčajnou poštovou listovou zásielkou I. triedou: Podhoroď (m - 13.9.2015); b) za doručenie
zápisu dvojmo (na ObFZ sa má doručovať len originál): Horňa (m - 13.9.2015); c) za vyplňovanie údajov perom s červenou
tuhou v nich (má sa používať pero s modrou tuhou): Horovce (m - 13.9.2015); d) za neúplné označenie súťaže v nich:
Lekárovce (m - 13.9.2015), Horňa (m - 13.9.2015); e) za uvedenie č. (čísla) stretnutia v nich (toto sa už v zápise nemá
uvádzať): Lekárovce (m - 13.9.2015); f) za nesprávne uvedenie HČ v nich (má sa uvádzať v tvare: 45´ + nadstavený čas 1.
polčasu + čas prestávky + 45´ + nadstavený čas 2. polčasu): Úbrež (m - 13.9.2015), Lekárovce (m - 13.9.2015); g) za

neuvedenie dôvodu nadstavenia HČ (má sa uvádzať na opačnej strane zápisu v ďalších záznamoch rozhodcu): Horňa (m 13.9.2015); h) za nevypisovanie priezvisk a mien hráčov v zápise čitateľne paličkovým veľkým písmom (nemajú sa
vypisovať malými písmenami): Choňkovce (m - 6.9.2015), Choňkovce (m - 13.9.2015); i) za neuvedenie gólov v stĺpcoch
pri menách hráčov v zostave (uvádza sa zvislými čiarkami): Rus. Hrabovec (d - 5.9.2015), Horovce (m - 13.9.2015); j) za
chybné uvedenie gólov v stĺpcoch pri menách hráčov v zostave (gól pripísaný inému strelcovi ako v dolnej tabuľke): Úbrež
(m - 13.9.2015); k) za uvedenie hodnotenia najlepších hráčov v nich (hodnotenie najlepších hráčov sa už v zápise nemá
uvádzať): Rus. Hrabovec (d - 5.9.2015); Stretava (m - 6.9.2015), Horovce (m - 13.9.2015), Lekárovce (m - 13.9.2015),
Horňa (m - 13.9.2015); l) za neuvedenie žrebovania R alebo dohody o R (pred stretnutím sa má v zápise viesť, či bolo
žrebovanie alebo dohoda, pričom KD to majú podpísať): Úbrež (m - 13.9.2015); m) za rozdielne údaje v papierovom
a elektronickom zápise (údaje musia byť v oboch zápisoch rovnaké): Horovce (m - 13.9.2015; rozdielne údaje VD; v PZ
nie je uvedený asistent T), Bánovce n/O (m - 13.9.2015; rozdielne údaje VD), Horňa (m - 13.9.2015; neuvedenie KD v
EZ); Horovce (m - 13.9.2015; neuvedenie zástupcu KD po vystriedaní KD v zápise).
Nedostatky vo vyplnení papierového zápisu o stretnutí: ŠTK navrhla zato DK udeliť do ZF tieto PP:
Podhoroď (4 € - ŠTK: NvZ - m - 13.9.2015; neoznačenie súťaže; neuvedenie kola, neuvedenie dátumu, neuvedenie
štadióna, neuvedenie HČ, neuvedenie mena R, neuvedenie striedaní hráčov, neuvedenie ŽK a ČK, neuvedenie času
strelenia gólov v dolnej tabuľke, neuvedenie žrebovania R alebo dohody o R na opačnej strane v zápise pred stretnutím s
podpismi KD, neuvedenie dátumu podpisu zápisu rozhodcom).
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2015/2016: ŠTK ich k 16.9.2015 zo stretnutí hraných v dňoch 10.-13.9.2015 a z predchádzajúceho obdobia schválila
všetky, okrem týchto: - V.L Z d: Zalužice - Pus. Čemerné (1.k.; dohrávka 16.9.2015).
Dôrazné upozornenie pre R na kontrolu RP: ŠTK dôrazne upozorňuje R na kontrolu RP a na uvádzanie štartu
hráča v stretnutí na OP alebo cestovný pas. Štart hráča v takom prípade je povolený v zmysle SP.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2015/2016 z dôvodu nedostatku R v dňoch 25.27.9.2015: ŠTK ho dňa 16.9.2015 prerokovala a schválila.
Schválenie výsledkov stretnutí 2. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre
sezónu 2015/2016“: ŠTK ich k 16.9.2015 zo stretnutí hraných dňa 15.9.2015 a schválila všetky.
Vyžrebovanie dvojíc 3. kola 14. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2015/2016: ŠTK ho uskutoční na svojom zasadnutí dňa 23.9.2015 o 15:30 h.
Zmena termínov stretnutí súťaží mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ hraných v nedeľu
18.10.2015: V nedeľu 18.10.2015 o 14:00 h sa uskutoční majstrovské futbalové stretnutie 13. kola Fortuna ligy mužov
MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica, z ktorého sa vysiela aj priamy televízny prenos. ŠTK ObFZ z tohto dôvodu
nariadila všetky stretnutia súťaží mužov vyžrebované na nedeľu 18.10.2015 odohrať v uvedený deň už o 10:00 h
(neplatí to pre toto stretnutie: Zalužice B - Rus. Hrabovec zo 17.10.2015). Ak by sa niektoré dvojice rozhodli odohrať
svoje stretnutie v pôvodne stanovenom alebo v inom termíne (vtedy ho musia predohrať), svoj súhlas s odohraním
stretnutia v inom termíne ako v nedeľu 18.10.2015 o 10:00 h sú povinní obaja súperi oznámiť podaním na ŠTK cez
elektronickú podateľňu v ISSF, a to najneskôr do utorka 6.10.2015 do 15:00 h. ŠTK za oznámenie zmeny termínu
v týchto prípadoch nebude vyžadovať poplatok.
Požiadavka na oznámenie termínu stretnutí súťaží dorastencov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“
hraných v nedeľu 18.10.2015: Z dôvodu uvedenom v predchádzajúcom bode sa nemôžu ako predzápasy v nedeľu
18.10.2015 odohrať tieto stretnutia súťaží dorastencov: - V.L V d - 9. kolo: Koromľa - Vyš. Remety, Sejkov - Rus.
Hrabovec; - V.L Z d - 7. kolo: Lesné - Pozdišovce. ŠTK ich odporúča odohrať ako pozápasy v nedeľu 18.10.2015
o 12:00 h alebo v sobotu 17.10.2015. Ak by sa uvedené dvojice rozhodli odohrať toto svoje stretnutie v pôvodne
stanovenom alebo v inom termíne (vtedy ho musia predohrať), svoj súhlas s odohraním stretnutia sú povinní obaja
súperi v každom prípade oznámiť podaním na ŠTK cez elektronickú podateľňu v ISSF, a to najneskôr do utorka
6.10.2015 do 15:00 h. ŠTK za oznámenie zmeny termínu v týchto prípadoch nebude vyžadovať poplatok.
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ dňa 13.9.2015:
VII. liga Východ mužov: - 6. kolo - nedeľa 13.9.2015 o 15:30 h: Veľ. Revištia B - Koromľa (Rovňák ako D dopln.), Jovsa - Rus. Hrabovec (o 12:30 h: Rovňák ako D - dopln.).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2015/2016“ v dňoch 18.-20.9.2015:
IV. liga Východ žiakov: - 1. kolo - piatok 18.9.2015 o 16:00 h: Veľ. Revištia - Vyš. Remety (Ondrík ako R za
Ubľanského).
IV. liga dorastencov: - 7. kolo - sobota 19.9.2015 o 15:00 h: Lastomír - Zempl. Široká (o 10:30 h: Ihnacik ako R
za J. Škodiho), Rakovec n/O - Vinné (o 12:00 h: J. Škodi ako R za Ihnacika).
VI. liga mužov: - 7. kolo - nedeľa 20.9.2015 o 15:00 h: Zalužice - Vyš. Remety (Kopas ako AR1 - dopln.);
Hatalov - Pavlovce n/U (o 12:00 h: Cejkovský ako AR1 - dopln.).
VII. liga Západ mužov: - 7. kolo - nedeľa 20.9.2015 o 15:00 h: Pus. Čemerné - Lesné (o 12:00 h: Kopas ako R
za D. Čeklovského; Didič ako D - zruš.).
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle SPF.
Poznámka: Tento priestor má vyhradený ObFZ Michalovce a v plnom rozsahu zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

