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Oznámenia k príprave súťaží futbalových zväzov 2021/2022 

 

 I. Príprava súťaží VsFZ 2021/2022: 
 

Úradná správa VsFZ k súťažnému ročníku 2021/2022 (z 28.5.2021): Je zverejnená na webovej 

stránke VsFZ, https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/vsfz/spravy/uradna-sprava-stk-k-novemu-

sutaznemu-rocniku-20212022/ (v časti „Úradné správy“). Obsahuje organizačné pokyny k 

nastávajúcej sezóne súťaží VsFZ 2021/2022.  

 

II. Príprava súťaží ObFZ Michalovce 2021/2022: 

 

1. Informácie o príprave súťaží ObFZ Michalovce 2021/2022: Od 31.5.2021 budú priebežne 

zverejňované na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti štruktúra ObFZ - Komisie 

ObFZ - Športovo technická komisia - Informácie k sezónam - Informácie k sezóne 2021/2022. 

ObFZ odporúča všetkým FO a FK územne patriacim pod Oblastný futbalový zväz Michalovce, aby 

tieto priebežne sledovali, z tejto webovej stránky si ich pre vlastnú potrebu skopírovali a podľa nich 

sa aj riadili.  

 

2. Pokyny ObFZ pre kolektívy FO a FK súťaží ObFZ vzhľadom na prijaté zásady ročníka 

2021/2022: 

 

a) VV na svojom 35. riadnom zasadnutí dňa 5.5.2021 rozhodol: 

- zrušil zostávajúce stretnutia a kolá 19.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 

2020/2021. 

- schválil, že všetky odohrané stretnutia 19.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 

2020/2021 sa anulujú a táto súťaž v sezóne 2020/2021 nebude mať víťaza. 

- schválil návrh predsedu ŠTK o štarte majstrovských súťaží ObFZ MI mužov pre sezónu 

2021/2022 dňa 25.7.2021 a predohrávanie posledných dvoch kôl majstrovských súťažiach ObFZ 

MI mužov pre sezónu 2021/2022 dňa 1.9.2021 a 15.9.2021. 

- schválil návrh predsedu ŠTK o štarte súťaže 20.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre 

sezónu 2021/2022 dňa 10.10.2021. 

b) VV na svojom mimoriadnom zasadnutí per rollam dňa 20.5.2021 schválil: 

- zrušil zostávajúce stretnutia a kolá všetkých súťaží mládeže ObFZ MI pre sezónu 2020/2021.  

- schválil, že všetky odohrané stretnutia súťaží mládeže ObFZ MI pre sezónu 2020/2021 sa anulujú 

a tieto súťaže v sezóne 2020/2021 nebudú mať víťazov. 

  

3. Príprava súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2021/2022:  
 

Vytvorenie súťaží ObFZ Michalovce pre sezónu 2021/2022 v ISSF sa predpokladá v termíne do 

4.6.2021. Každý FO a FK, ktorý bude prihlasovať niektoré svoje družstvo do súťaží „Majstrovstiev 

ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2021/2022, je prostredníctvom svojho klubového ISSF manažéra 

povinný záväznú prihlášku za každé svoje družstvo podať samostatne len elektronicky cez 

elektronickú podateľňu v ISSF v dňoch od 9.6.2021 do 23.6.2021. FO a FK v prihláškach svojich 

družstiev do súťaží v ISSF sú povinné žrebovacie čísla uvádzať v časti „Požadované žrebovacie 

číslo“ a výnimky v časti „Požadovaná výnimka pre ÚHČ“, pričom dôvod majú uviesť v časti 

„Poznámka“. Ak niektorý kolektív FO a FK požaduje nejaké žrebovacie číslo alebo nejakú 

výnimku z dôvodu nejakého sviatku (slávnosti, 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. 

https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/

