
Úradná správa ObFZ 2018/2019 č. 44 z 02.05.2019 
 

SPRÁVY KR ObFZ:  
 Oznámenia pre KR: Táto ich od 25.4.2019 do 2.5.2019 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o neobs.: 

T. F. Komenda na 25.-26.5.2019 a 9.6.2019 - prac. dôv., J. Cejkovský na 11.-12.5.2019 a 19.5.2019 - prac. dôv.; b) 

o zruš. obs.: P. Tudja na 3.-5.5.2019 - prac. dôv. (doručiť ozn. od zamestnávateľa), J. Zambory na 3.5.2019 - prac. dôv. 

(doručiť ozn. od zamestnávateľa), M. Juhás na 3.5.2019 - štud. dôv., M. Tušek na 4.5.2019 - prac. dôv. (dorúčené ozn. od 

zamestnávateľa); - od D: a) o zruš. obs.: R. Sninský na 4.5.2019 - prac. dôv. (dorúčené ozn. od zamestnávateľa) 

  Dostavenie sa na zasadnutie: Dňa 2.5.2019 sa naň dostavili: - a) - deleg.: M. Sabo a M. Rovňák -  (z dôvodu 

pohovoru k neuvádzaniu plánovania cesty R na stretnutie v správe D; KR ho s nim vykonala, upozornila na zistené 

nedostatky a vydala pokyny do ďalšej činnosti); b) Vyš. Remety (hráč: L. Karaman 1323949, ved. mužstva: V. Praščák); 

Budkovce (hráč: M. Surmaj 1230686, ved. mužstva: A. Chvostaľ); rozh.: M. Tušek, P. Dziad a deleg.: V. Lisák ml. 

(všetci z dôvodu pohovoru k prvému stretn. 5. k. 17. roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019 Vyš. 

Remety - Budkovce z 10.4.2019; KR ho s nimi vykonala a po zistení skutočností konštatuje, že R nepostupoval správne pri 

udelení OT po vykonanom zákroku, ktoré nespĺňalo podmienky HNS a preto nebolo nutné udeliť ČK a v elektron. zápise 

o stretnutí v ISSF R a D nesprávne definovali popis priestupku; KR prijala opatrenia). 

  Predvolanie: Na najbližšie zas. KR vo štvrtok 9.5.2019 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:30 h: deleg.: L. 

Vojtko, Š. Miľo - z dôvodu pohovoru k neuvádzaniu plánovania cesty R na stretnutie v správe D. 

  Pracovné stretnutie s uchádzačmi o získanie základnej kvalifikácie R: KR ho vykonala dňa 2.5.2019 s M. 

Dirdom na ObFZ v Michalovciach. KR s menovaným vykonala pohovor a vydala ďalšie pokyny k registrácii rozhodcu 

futbalu. 

  Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 9.-12.5.2019: KR ho dňa 2.5.2019 prerokovala a schválila. 

Zverejnené bude na web stránke ObFZ dňa 7.5.2019. 

  Obsadenie R na stretnutia súťaží ObFZ dňa 8.5.2019: KR ho dňa 2.5.2019 prerokovala a schválila. Zverejnené je 

v tejto ÚS č. 44, v časti „Obsadenie R“. 

 Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 2-5.5.2019: KR ich dňa 2.5.2019 prerokovala a 

schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 44, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.  

 Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 v dňoch 11.-12.5.2019 pre nedostatok R: KR 

ho dňa 2.5.2019 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: IV.L d - 13. kolo - So 11.5.2019 o 13:30 h: Močarany 

- Palín, V.LV d - 9. kolo - So 11.5.2019 o 13:30 h: Úbrež - Záhor; V.LZ d - 9. kolo - So 11.5.2019 o 13:30 h: Vojany - 

Kriš. Liesková  VI.L m - 21. kolo - Ne 12.5.2019 o 13:30 h: Krásnovce - Žbince, Vyš. Remety - Palín; VII.LV m - 13. 

kolo - Ne 12.5.2019 o 13:30 h: Kusín - Úbrež; VII.LZ m - 13. kolo - Ne 12.5.2019 o 13:30 h: Oborín - Topoľany B; 

VIII.L m - 17. kolo - Ne 12.5.2018 o 13:30 h: Jastrabie pri MI - Moravany.  

 

SPRÁVY ŠTK ObFZ:  
 Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii: ŠTK ho na základe požadovaných súhlasov na určenom 

tlačive povolila týmto hráčom týchto FO a FK: v kategórii dorastencov: - dňa 2.5.2019: Podhoroď (Matej Ivaniš - 

26.8.2004); v kategórii mužov: - dňa 2.5.2019: Zalužice (Viktor Ulynets - 26.11.2002). Kópie potvrdených tlačív si 

môže príslušný FO a FK vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. 

  Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP:  
 ● Zalužice - k stretnutiu 19.k. VI.L m z 28.4.2019 Zalužice - Poruba p/V (Samuel Kohani 1277995) 

 ● Zalužice - k odvetnému stretnutiu 5.k. 17. roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019 

z 24.4.2019 Tušice TNV - Zalužice (Ján Lešo 1051129) 

 ● Vojany - k stretnutiu 19.k. VI.L m z 28.4.2019 Vyš. Remety - Vojany  (Ján Hunčár 1186168 ) 

RP týchto hráčov neboli dodané futbalovým klubom. Po ich dodaní doručiť na ObFZ MI do 48 h (stačí aj 

oskenované, všetci hráči skontrolovaní v ISSF). 

 Nedoručenie RP po ich dodaní FO-FK na ObFZ: ŠTK dôrazne upozorňuje FO-FK na povinnosť doručiť na 

ObFZ RP po ich doručení v prípade ak hráč nastúpil na stretnutie bez RP (stačí aj oskenované). ŠTK má právo v súlade 

so SP čl.43, bod 6, čl.52 bod „i“ a čl. 82, bod „f“ stretnutie, v ktorom nastúpil hráč bez OP skontumovať. Zo stretnutí 

hraných v dňoch 20-21.4.2019 si túto povinnosť nesplnili: 

 ● Tušice TNV - k stretnutiu 10.k. VII.LZ m z 21.4.2019 Tušice TNV - Oborín (Boris Katriňák 1203408) 

 ● Veľ. Slemence - k stretnutiu 10.k. VII.LZ m z 21.4.2019 Veľké Slemence - Ložín (Zsolt Pankulics 1282913) 

Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: 

- VII.LV m 11.k. z 28.4.2019 Rus. Hrabovec - Podhoroď: D - nepripravená technika, návrh PP 7€ pre Rus. Hrabovec, 

do pozornosti DK. 

 Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) IV.L d U19 - 11.k. z 27.4.2019: Iňačovce - Veľ. Revištia 

3:0 kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie podanie R: Mirdu z 27.4.2019; PP 150 € do ZF pre Veľ. Revištia; do 

pozornosti DK. 

  Neskorý začiatok stretnutia: Rozhodnutie ŠTK: VIII.L m 15.k z 28.4.2019  Beša - Sobrance B (20´ 

z dôvodu neskorej prípravy nominácie hostí); PP 4€ do ZF pre Sobrance B. ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP, 

do pozornosti DK 
   

 



  Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 24.04.2019 do 15:00 h dostala od týchto FO a FK:  

  ● Vojany - V.LZ d U19 12.k z 1.6.2019 Vojany - Dúbravka: nový termín - 1.6.2019 o 14:00 h vo Vojanoch. 

Súhlas súpera v ISSF nepotvrdený. ŠTK ponecháva v platnosti pôvodný termín stretnutia. Poplatok do ZF sa 

nevyžaduje. 

  ● Vojany - VI.L m 24.k z 2.6.2019 Vojany - Hatalov: nový termín - 1.6.2019 o 17:00 h vo Vojanoch. Súhlas 

súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v sobotu 1.6.2019 o 17:00 h na ihrisku vo Vojanoch. 

Poplatok do ZF sa nevyžaduje. 

  ● Podhoroď - V.LV d U19 8.k z 4.5.2019 Podhoroď - Kusín: nový termín - 8.5.2019 o 16:30 h v Podhorodi. 

Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v stredu 8.5.2019 o 16:30 h na ihrisku 

v Podhorodi. Poplatok do ZF za žiadosť 5 € pre Podhoroď. 

  ● Podhoroď - VII.LV m 12.k z 5.5.2019 Podhoroď - Pavlovce n/U B: nový termín - 4.5.2019 o 16:30 h v 

Sobranciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v sobotu 4.5.2019 o 16:30 h na 

ihrisku v Sobranciach. Poplatok do ZF za žiadosť 17 € pre Podhoroď. 

  ● Zempl. Široká - IV.LV ž U15 8.k z 3.5.2019 Zempl. Široká - Čičarovce: nový termín - 3.5.2019 o 16:00 h v 

Iňačovciach. Súhlas súpera v ISSF potvrdený. ŠTK nariadila toto stretnutie odohrať v piatok 3.5.2019 o 16:00 h na 

ihrisku v Iňačovciach. Poplatok do ZF za žiadosť 10 € pre Zempl. Široká. 

Námietka voči neoprávnenému štartu hráča: ŠTK ju dostala a vzala na vedomie od týchto FO a FK: - dňa 

22.4.2019: Zempl. Široká (voči štartu hráča FK Budkovce Martin Surmaj 1230686 v stretn. 18.k. VI.L m Budkovce - 

Zempl. Široká z 21.4.2019). Rozhodnutie ŠTK: na základe stanoviska odborných komisii KR a DK ponecháva v platnosti 

výsledok stretnutia z HP. 

Schválenie výsledkov odvetných stretnutí 5. kola 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale 

mužov“ pre sezónu 2018/2019 z 24.4.2019: ŠTK ich dňa 2.5.2018 schválila všetky. 

Vyžrebovanie finálových dvojíc 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre 

sezónu 2018/2019: ŠTK ho vykonala na svojom zasadnutí dňa 2.5.2019 a určila dvojice 6. kola - finále nasledovne: OŠK 

Budkovce - OŠK Tušice TNV. 

Záujem o usporiadanie finálového stretnutia 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 

2018/2019: FK Strážske podaním v ISSF dňa 26.4.2019 prejavil záujem o usporiadanie finálového stretnutia 17. ročníka 

súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019“ dňa 8.5.2019: OŠK Budkovce - OŠK Tušice TNV. ŠTK vzala 

na vedomie a schvaľuje usporiadanie finálového stretnutia na ihrisku v Strážskom. 

Zabezpečenie usporiadania finálového stretnutia 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo 

futbale mužov“ pre sezónu 2018/2019: Finálové stretnutie tejto súťaže sa uskutoční v stredu 8.5.2019 v Strážskom 

medzi mužstvami OŠK Budkovce - OŠK Tušice TNV. ŠTK na svojom zasadnutí dňa 2.5.2019 prerokovala organizáciu 

finálového stretnutia za účasti zástupcov FK: Budkovce, Tušice TNV a Strážske. Strážske zabezpečiť: hlavný 

usporiadateľ + 4 členovia US, natáčanie videozáznamu, 2x lopty, 4x zberači lôpt. Farby dresov: Budkovce: dresy - 

biele, trenírky - červené, štulpne - biele, Tušice TNV: dresy - žlté, trenírky - modré, štulpne - žlté. 

 Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 

2018/2019: k 2.5.2019: zo stretnutí hraných v dňoch 25.-28.4.2019 ich ŠTK všetky schválila. 

 Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2018/2019 v dňoch 11-12.5.2019 pre nedostatok R: 
ŠTK ho dňa 2.5.2019 prerokovala a schválila.  

  Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1. 
 

SPRÁVY DK ObFZ:  

Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 2018/2019 

hraných dňa 10.-21.4.2019: Rozhodnutia DK 

 - Milan Porvaz (1224482) - 10€ - Žbince, VI.L m - podľa DP čl. 49/1b, 2b ukladá DS - pozastavenie výkonu 

športu na 3 týždne NEPO, od 02.05.2019 do 23.05.2019. 

 - Martin Peter Fiľko (1375416) - 5€ - Krásnovce, IV.L d U19 - podľa DP čl. 46/1b, 2 ukladá DS - pozastavenie 

výkonu športu na 2 súťažné stretnutia NEPO od 30.04.2019. 

 DS po 5 ŽK: Rozhodnutie DK: 

● Matúš Mihalik (1166104) Budkovce, VI.L m - 1 stretn. NEPO, od 02.05.2019, 10€, podľa 37/5a.  

 Odvolanie voči rozhodnutiu orgánov ObFZ: DK ho obdržala dňa 24.4.2019 od FK Budkovce k rozhodnutiu 

DK č. uzn.: MI-DK-2018/2019-0109 zverejnenom v ÚS č. 43 z 24.4.2019. Rozhodnutie DK: DK vyhovuje odvolaniu 

OŠK Budkovce, v zmysle DP čl. 37/12, časti uznesenia MI-DK-2018/2019-0109. DK na základe odborného stanoviska 

KR zastavuje disciplinárne konanie dotýkajúce sa hráča OŠK Budkovce Martin Surmaj (1230686) a ruší účinky 

vylúčenia v prvom stretnutí 5. k. 17. roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019 Vyš. Remety - 

Budkovce z 10.4.2019. R a D do pozornosti KR. 

 Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nenastúpenie na  

stretnutie: Veľ. Revištia (150 € - ŠTK: NnS - d - 27.4.2019); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Rus. 

Hrabovec (7 € - ŠTK: NpTkS - m - 28.4.2019); - za neskorý začiatok stretnutia: Sobrance B (4 € - ŠTK: NZS - m - 

28.4.2019). 

 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). 

 



ZMENY V OBSADENÍ R – D: 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ dňa 28.4.2019: 

 VII.LV m - 11. kolo - nedeľa 28.4.2019 o 16:00 h: Pavlovce n/U B - Zalužice B (Šimko ako D dopln.) 

 VII.LZ m - 11. kolo - nedeľa 28.4.2019 o 16:00 h: Oborín - Bracovce (o 13:00 h. vo Veľ. Kapušanoch: Šimko 

ako D dopln.) 

- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2018/2019“ v dňoch 2.-5.5.2019:   

  IV.LV ž U15 - 8. kolo - piatok 3.5.2019 o 16:00 h: Zempl. Široká - Čičarovce (v Iňačovciach: Dziad), Zalužice - 

Veľ. Slemence (Feňuš ako R za Juhása) 

 IV.LZ ž U15 - 12. kolo - piatok 3.5.2019 o 16:00 h: Strážske - Lastomír (o 17:00 h.: Tušek ako R za 

Zamboryho) 

 IV.L d U19 - 12. kolo - sobota 4.5.2019 o 16:30 h: Moravany - Močarany (Babjak ako R za L. Kurtáka) 

 V.LV d U19 - 8. kolo - sobota 4.5.2019 o 16:30 h: Podhoroď - Kusín (Str 8.5.2019: Mirda) 

  VI.L m - 20. kolo - nedeľa 5.5.2019 o 16:30 h: Dúbravka - Záhor (o 13:30 h.: Končík ako AR2 za Gužiňáka), 

Budkovce - Hatalov (o 13:30 h.: Gužiňák ako R za Tudju) 

  VII.LV m - 12. kolo - nedeľa 5.5.2019 o 16:30 h: Porostov - Kusín (So 4.5.2019 o 12:00 h. v Sobranciach: 

Stretavský ako R za Tušeka, Sninský ako D zruš.), Rem. Hámre - Rus. Hrabovec (Šimko ako D dopln.), Podhoroď - 

Pavlovce n/U B (So 4.5.2019 v Sobranciach: Pivarník) 

  VII.LZ m - 12. kolo - nedeľa 5.5.2019 o 16:30 h: Rakovec n/O - Topoľany B (v Moravanoch: Pivarník ako R za 

Tudju, Lisák ml. ako d zruš.) 

  VIII.L m - 16. kolo - nedeľa 5.5.2019 o 16:30 h: Sobrance B - Tibava (o 13:30 h.: Cejkovský ako R za 

Pivarníka) 

 

OBSADENIE R: 

  III.L mž U13 - 9. kolo - streda 8.5.2019 o 15:00 h: Sobrance - voľno; Strážske - Veľ. Kapušany (Tušek); 

Močarany - Veľ. Revištia (v Zalužiciach: Olexa); Vyš. Remety - Kriš. Liesková (Uto 7.5.2019 v Jovse: Mirda) 

  17. ročník súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2018/2019 - 6. kolo - finále - streda 8.5.2019 

o 17:00 h v Strážskom: Budkovce - Tušice TNV (Zambory; Rapáč, L. Kurták, NR: Tušek - Lisák st.) 

 

SPRÁVY KM ObFZ: 

 Nahlásenie záujmu o štart v mládežníckych súťažiach hraných na HP menších rozmerov: Do 2.5.2019 

prejavili záujem o túto formu súťaže v sezóne 2019/2020 tieto FO-FK: Poruba p/V, Tibava. 

 Tréningová jednotka v rámci projektu Centralizovanej prípravy: KM v spolupráci s TMK organizovala 

dňa 29.4.2019 o 16:30 h. v tréningovom centre v Sobranciach tréningovú jednotku v rámci projektu „Tréningové centra 

mládeže“ a Podpory Talentov SFZ. Na tréningovom procese na zúčastnilo 18 hráčov. Z pôvodnej nominácie sa 

nezúčastnili títo hráči: Greňa Matúš, Sopková Dorota (Zalužice) a Michalko Frederik (Veľ. Revištia). 

 

SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ: 

 Oznámenie: Sekretariát ObFZ oznamuje, že budúco týždňové zasadnutia odborných komisií sa uskutočnia vo 

štvrtok 9.5.2019. 

 Pozvánka na finále 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 

2018/2019: ObFZ pozýva širokú futbalovú verejnosť na finálové stretnutie 17. ročníka súťaže „Pohár ObFZ 

Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2018/2019 medzi mužstvami OŠK Budkovce - OŠK Tušice TNV, ktoré sa 

uskutoční v stredu 8.5.2019 o 17:00 h na štadióne futbalového oddielu ŠK Strážske. 

  Nahlásenie jubilantov: VV ObFZ rozhodol, že na svojich konferenciách bude aj naďalej oceňovať vybraných 

jubilantov, ktorí sa v predchádzajúcom polroku dožili svojho významného životného jubilea. Najbližšie ocenenie bude 

odovzdané na 4. zasadnutí riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ v mesiaci júl 2019. Sekretariát ObFZ vyzýva 

funkcionárov FO-FK, rozhodcov, delegátov ObFZ o nahlásenie jubilantov, ktorí sa v I. polroku 2019 dožívajú životného 

jubilea 50, 60, 65, 70, 75, 80 rokov na email adresu „obfzmi@stonline.sk“ do 31.5.2019.  
 

SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:  
  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za predchádzajúce mesiace: Z FO a FK územne patriacich pod ObFZ MI ich 

ani do 3.4.2019 do 16:00 h, podľa uvedenia v ISSF, na účte SFZ nemali importované tieto FO a FK: - za 06/2018: 

Bánovce n/O. ObFZ upozorňuje uvedený FO na ich úhradu obratom. Do pozornosti DK. 

  Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 04/2019: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.5.2019, pričom platby za 

tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 13.5.2019. ObFZ upozorňuje FO a FK 

územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Do 2.5.2019 do 16:00 h ich už na účte SFZ mali importované tieto 

FO a FK: - dňa 2.5.2019: Dúbravka, Horňa, Koromľa, Nacina Ves, Pavlovce n/U, Podhoroď, Sobrance. Do 

uvedeného termínu ich na účte SFZ nemali importované ešte tieto FO a FK: Beša, Bracovce, Budkovce, Hatalov, Horovce, 

Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Krásnovce, Kusín, Lastomír, Lekárovce, Ložín, Malčice, MI-Topoľany, Moravany, 

Oborín, Palín, Petrovce n/L, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rem. Hámre, Rus. 

Hrabovec, Strážske, Stretava, Tibava, Trhovište, Tušice TNV, Úbrež, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Veľ. Slemence, Vinné, 

Vojany, Vyš. Remety, Záhor, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 

13.5.2019), nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 14.5.2019) zastavenú 
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činnosť NEPO a pozastavené vybavovanie akýchkoľvek matričných úkonov cez Matriku ObFZ v ISSF s postihom 

v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade ZF doručiť kópiu dokladu o jej úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-

mailom. 

 

SPRÁVY VV ObFZ: 

 Najbližšie 18. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na 

základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 1. polrok 2019“ sa toto uskutoční v pondelok 13.5.2019 o 15:00 h na ObFZ 

Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, zastupujúci sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK. 
  Pozvánka na najbližšie 18. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 

2018-2021 dňa 13.5.2019: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 6.5.2019 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK 

a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK). 

           

 

          Oblastný futbalový zväz Michalovce 

 

 

 

 


