
Rozpis 20. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022 

 

1. Organizátor: Športovo-technická komisia Oblastného futbalového zväzu Michalovce, Ul. P. O. Hviezdoslava 140/7, 071 01 Michalovce. 

ŠTK schvaľuje aj rozpis tejto súťaže s termínmi jednotlivých kôl, pričom o tom informuje pri príprave súťaží ObFZ novej sezóny. ŠTK riadi celú súťaž, 
DK zodpovedá za riešenie disciplinárnych sankcií v nej, KR za obsadzovanie R a D v nej. 

2. Účastníci: V tejto sezóne 2021/2022 je zaradených všetkých 34 družstiev mužov zo súťaží mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 

vo futbale“, vrátane B-družstiev mužov. 
3. Podmienky účasti družstva v súťaži: Každé v tejto súťaži štartujúce družstvo mužov FO a FK je povinné štartovať v nej na vlastné 

náklady a so svojimi registrovanými hráčmi. Súťažný vklad sa do tejto súťaže nevyžaduje. Každé B-družstvo mužov je povinné najneskôr 

dňa 29.9.2021 do 15:00 h predložiť na ObFZ dvojmo na papieroch „Zoznam hráčov“ svojho B-družstva pre túto súťaž. V ňom nesmie byť 
uvedený ani jeden hráč A-družstva klubu, ktorý za A-družstvo svojho klubu už v tejto sezóne 2021/2022 štartoval v majstrovskom alebo 

pohárovom stretnutí. Podobne to platí aj pri prípadnom doplňovaní nových hráčov do družstiev klubu počas súťaže. 

4. Základné vyžrebovanie súťaže: ŠTK ho uskutočnila až po definitívnom uzavretí zloženia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 
vo futbale“ pre túto sezónu. Do 1. kola a 2. kola tejto súťaže boli zaradené družstvá mužov FO a FK podľa koeficientov získaných vo svojich 

súťažiach „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale“ v predchádzajúcej sezóne. Vyžrebovanie stretnutí jednotlivých kôl tejto súťaže bolo 

prispôsobené tak, aby sa v jej 1. kole stretli družstvá z najnižších súťaží jednokolovo, a to tak, aby sa v jej 2. kole predstavilo 32 družstiev 
v 16 stretnutiach jednokolovo, v 3. kole 16 družstiev v 8 stretnutiach jednokolovo, vo 4. kole 8 družstiev v 4 stretnutiach dvojkolovo, 

v 5.kole 4 družstvá v 2 stretnutiach dvojkolovo, v 6.kole (finále) 2 družstvá v 1 stretnutí na neutrálnej pôde. 

5. Systém súťaže: Hrá sa podľa platných PF, SPF, DP, RaPP, RS ObFZ a rozpisu tejto súťaže. V prípade vzájomnej dohody súperov 
podanej v ISSF žiadateľom o zmenu termínu, cez detail stretnutia a cez „Žiadosť o zmenu termínu / HP stretnutia“ na ŠTK  (bude bez poplatku), 

po schválení súperom a následnom schválení ŠTK, sa niektoré stretnutie tejto súťaže môže predohrať aj v inom termíne alebo dohrať aj 

v nasledujúci deň. Dvojice 1. kola, aj s výhodou domáceho prostredia, určuje ŠTK podľa koeficientov družstiev pred štartom súťaže. V 1.-3. 
kole sa hrá jednokolovo vylučovacím systémom na jedno hrané stretnutie, pričom o víťazovi každého stretnutia sa musí rozhodnúť na hracej 

ploche. V prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie nepredlžuje, ale hneď sa zahráva po 5 kopov na bránu zo značky PK, a ak sa ani tak 

nerozhodne, tak sa ďalej zahráva po 1 kope až do rozhodnutia. Výhodu domáceho prostredia v 1. - 3. kole majú družstvá FO a FK z nižším 
koeficientom pred štartom súťaže. Víťazi stretnutí v každom kole postupujú do nasledujúceho kola. Aj pre 2. kolo dvojice, aj s výhodou 

domáceho prostredia, určuje ŠTK podľa koeficientov družstiev pred štartom súťaže. Aj pre 3. kolo dvojice, aj s výhodou domáceho 

prostredia, určuje ŠTK koeficientov pred štartom tejto súťaže. Dvojice a doma začínajúce družstvá FO a FK v 4. a 5. kole sa žrebujú na 
zasadnutiach ŠTK. V nich sa hrá už dvojkolovo doma i von na odvety podľa pohárových pravidiel, pričom vonku dosiahnuté góly v prípade 

rovnosti bodov a skóre platia dvojnásobne. Prvé stretnutia týchto kôl sa končia dosiahnutým výsledkom na HP. Ak sa odvetné stretnutie 

skončí rovnakou remízou ako prvé, alebo presne opačným výsledkom ako prvé, tak odvetné stretnutie sa nepredlžuje, ale hneď sa zahráva po 
5 kopov na bránu zo značky PK, a ak sa ani tak nerozhodne, tak sa ďalej zahráva po 1 kope až do rozhodnutia. V poslednom 6. kole (finále) 

sa hrá jednokolovo na neutrálnom ihrisku (ak sa o mieste stretnutia nedohodnú súperi ináč) na jedno hrané stretnutie, pričom o víťazovi 

stretnutia sa musí rozhodnúť na hracej ploche. V prípade nerozhodného výsledku sa finálové stretnutie nepredlžuje, ale hneď sa zahráva po 5 
kopov na bránu zo značky PK, a ak sa ani tak nerozhodne, tak sa ďalej zahráva po 1 kope až do rozhodnutia.  

6. Hrací čas, miesta a termíny stretnutí: Hrací čas je 2x45´ + max. 15´ prestávka. Stretnutia jednotlivých kôl sa hrajú na futbalových 

ihriskách družstiev FO a FK štartujúcich v tejto súťaži v týchto termínoch:  
1. kolo - 2 stretnutia jednokolovo - Ne 10.10.2021 o 14:30 h - 2 víťazi z nich postúpia do 2. kola. 2. kolo - 16 stretnutí jednokolovo - Ne 

17.10.2021 o 14:00 h - 16 víťazov z nich postúpi do 3. kola. 3. kolo - 8 stretnutí jednokolovo - Ne 24.10.2021 o 14:00 h -  8 víťazov z nich 

postúpi do 4. kola. 4. kolo - 4 stretnutia dvojkolovo; prvé stretnutia - Ne 31.10.2021 o 14:00 h; odvetné stretnutia - Ne 07.11.2021 o 13:30 h; 
4 víťazi z týchto dvojstretnutí postúpia do 5. kola. 5. kolo - 2 stretnutia dvojkolovo; prvé stretnutia - Str 01.06.2022 o 17:30 h; odvetné 

stretnutia - Str 15.06.2022 o 17:30 h; 2 víťazi z týchto dvojstretnutí budú hrať v 6. kole o celkové prvenstvo v súťaži. Z týchto stretnutí je 

domáce družstvo povinné uložiť videozáznam na server SFZ futbalnet. 6. kolo - 1 záverečný súboj o 1. miesto - Ne 26.06.2022 o 17:30 h. Z 
tohto stretnutia je domáce družstvo povinné uložiť videozáznam na server SFZ futbalnet. Miesto finalového stretnutia určí ŠTK dodatočne 

podľa záujmu FO a FK o jeho usporiadanie; ŠTK na začiatku každej sezóny vyzýva záujemcov z radov ostatných FO a FK o usporiadanie 

finále, aby jej svoj záujem o to nahlásili podaním na ŠTK v ISSF. 
7. Podmienky štartu hráčov: Za každé družstvo mužov FO a FK môžu v tejto súťaži štartovať len hráči príslušného FO - FK na platné 

ERP, pričom musia spĺňať podmienky uvedené v disciplinárnych náležitostiach. Za B-družstvá mužov nemôže v tejto súťaži štartovať ani 

jeden hráč klubu, ktorý za A-družstvo svojho klubu už v tejto sezóne 2021/2022 štartoval v majstrovskom alebo pohárovom stretnutí. V 
každom družstve FO - FK je v jednom stretnutí povolené striedanie 5 hráčov. Ak na stretnutie nastupuje hráč vo veku od 16 do 18 rokov, musí 

jeho FO - FK pred stretnutím s RP hráčov predložiť rozhodcovi stretnutia aj potvrdenie od ŠTK na predpísanom tlačive o povolení štartu hráča 

vo vyššej vekovej kategórii (za družstvo mužov).  

8. Zápis o stretnutí: Z každého stretnutia tejto súťaže sa pripravuje zápis o stretnutí v ISSF. Zásady ohľadom zápisu platia ako 

v majstrovských súťažiach ObFZ.  
9. Disciplinárne náležitosti: Disciplinárne sankcie (DS) sa udeľujú v súlade s platným DP. DS udelené v tejto súťaží na určitý počet 

stretnutí neplatia pre majstrovské súťaže, ale DS udelené v tejto súťaží na obdobie platia aj pre majstrovské súťaže (hráč nesmie nastúpiť 

v majstrovskom stretnutí). DS udelené v tejto súťaži za ŽK sa z predchádzajúcej sezóny do nasledujúcej sezóny neprenášajú. DS udelené 
v tejto súťaži za ČK a za iné priestupky sa z predchádzajúcej sezóny do nasledujúcej sezóny prenášajú. V stretnutiach tejto súťaže môžu hrať 

aj hráči, ktorí majú udelené DS na určitý počet stretnutí z majstrovských súťaží, lebo DS si musia odstáť v majstrovských stretnutiach. Hráči, 

ktorí majú zastavenú činnosť na obdobie v majstrovských súťažiach, nemôžu v tejto súťaži hrať. Hráč, ktorý obdrží ČK a jeho mužstvo už 
v súťaži nepokračuje musí mať zastavenú činnosť v najbližšom majstrovskom stretnutí (DP čl. 37/9,10).   

Žlté karty sa zapisujú do zápisov o stretnutí, a ich počet má vplyv na postih hráča. Jeden hráč môže v 1 stretnutí dostať maximálne 2 ŽK, 

no po druhej v tom istom stretnutí musí byť hneď vylúčený, pričom v tomto prípade sa mu obe udelené ŽK nerátajú a ráta sa len ČK! Za 
udelené 3 ŽK má hráč v tejto súťaži zastavenú činnosť na najbližšie 1 stretnutie NEPO, pričom poplatok za prerokovanie tohto priestupku 

bude jeho klubu zahrnutý do zbernej faktúry.  

Červené karty sa tiež zapisujú do zápisov o stretnutí, pričom RP vylúčeného hráča sa neodoberá a  nedoručuje na ObFZ. Hráč má po 
udelení ČK automaticky zastavenú činnosť nepodmienečne až do vyriešenia pries tupku na DK. O výške DS za ČK rozhodne DK na 

svojom najbližšom zasadnutí po doručení návrhu od FO-FK, alebo aj bez jeho doručenia, pričom poplatok za prerokovanie priestupku 

bude jeho klubu zahrnutý do zbernej faktúry.  

10. Hodnotenie výsledkov stretnutí: V 1. až 3. kole tejto súťaže je víťazom stretnutia družstvo, ktoré stretnutie vyhrá na HP 

v riadnom hracom čase, alebo v prípade nerozhodného výsledku po zahrávaní kopov na bránu zo značky PK. V  4. a 5. kole je víťazom 

dvojzápasu družstvo, ktoré v oboch stretnutiach získa väčší počet bodov, pri ich rovnosti má z oboch stretnutí lepšie skóre (pri rovnosti 
bodov a skóre platia vonku dosiahnuté góly dvojnásobne), a  ak aj to neurčí víťaza dvojzápasu, tak o ňom rozhodne zahrávanie kopov 

na bránu zo značky PK po skončení odvetného stretnutia. Ak družstvo na niektoré stretnutie 1.-5. kola nenastúpi, automaticky sa 

považuje za vypadávajúce z tejto súťaže. Vo finálovom stretnutí 6. kola je víťazom stretnutia družstvo, ktoré stretnutie vyhrá na HP 
v riadnom hracom čase, alebo v prípade nerozhodného výsledku po zahrávaní kopov na bránu zo značky PK.  



11. Rozhodcovia a delegáti a ich náležitosti: Na jednotlivé stretnutia tejto súťaže rozhodcov a delegátov obsadzuje KR ObFZ. Na každé 

stretnutie 1. až 3. kola obsadzuje len 1 R, na stretnutia 4. a 5. kola podľa potrieb R a AR1, na finále R, AR1, AR2, NR. Delegátov obsadzuje 

podľa potrieb až od 4. kola.  

12. Hospodárske zabezpečenie: Každé družstvo mužov FO a FK štartujúce v tejto súťaži je ako organizátor stretnutia povinné k 
stretnutiu zabezpečiť občerstvenie pre R, D a hráčov oboch družstiev. V semifinálových stretnutiach zabezpečiť natáčanie videozáznamu. 

Náležitosti pre R a D z každého stretnutia sa pre domáce družstvo zahŕňajú do mesačnej zbernej faktúry. Náležitosti R a D z finálového 

stretnutia sa uhrádzajú z prostriedkov ObFZ. R a D sú poukázané na ich účty z ObFZ najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po stretnutí.  
Za nerešpektovanie zásad rozpisu tejto súťaže sa voči previnilcom vyvádzajú tieto disciplinárne sankcie: 

a) nenastúpenie domácich na stretnutie: pokuta ako v majstrovských súťažiach mužov + úhrada náležitosti R a D;  

b) nenastúpenie hostí na stretnutie: pokuta ako v majstrovských súťažiach mužov;  
c) nedohranie stretnutia pre pokles počtu hráčov pod 7, ak ich pri nástupe bolo menej ako 11: pokuta ako v majstrovskej súťaži družstva.  

Za porušenie ďalších zásad (neskorý nástup na stretnutie, nepripravenie nominácie družstva na stretnutie, nezabezpečenie požadovanej 

techniky k stretnutiu, a pod.) sú postihy ako v majstrovských súťažiach. 
Náklady finálového stretnutia sú hradené z prostriedkov ObFZ na základe dvojmo predloženej faktúry na ObFZ od FO - FK ako 

organizátora stretnutia, a to takto: 

a) za prenájom hracej plochy a šatní: 150 - 300,- € (podľa štadióna, kde sa stretnutie hrá - o jeho výške rozhodne ŠTK na porade 
zástupcov družstiev štartujúcich vo finálovom stretnutí a organizátora stretnutia včas pred jeho uskutočnením);  

b) občerstvenie pre hráčov, R, D a funkcionárov pri stretnutí: do výšky 33,- €. 

13. Ceny a diplomy: Zabezpečuje ich ŠTK z prostriedkov ObFZ. Víťaz súťaže dostáva za 1. miesto pohár do trvalého vlastníctva, 
peňažný dar v hodnote 300,- €, vecný dar, diplom; za 2. miesto - peňažný dar 250,- €, vecný dar, diplom; za 3. a 4. miesto - peňažný dar po 

100,- €. Pri nenastúpení družstva na stretnutie v 5. kole, nedostane toto finančnú odmenu za 3., resp. 4. miesto. 

14. Ostatné ustanovenia: Pre podávanie námietok, protestov, žiadostí, a pod., platia tie isté zásady a poplatky ako v súťažiach 
„Majstrovstiev ObFZ Michalovce“. Všetky ostatné ustanovenia platia podľa PF, SPF, RS ObFZ a tohto rozpisu. ŠTK na svojom zasadnutí 

pred finálovým stretnutím rozdelí funkcie členom VV pri organizácii finálového stretnutia. 

      15. Záverečné ustanovenie: ŠTK ObFZ tento rozpis tejto súťaže prerokovala a schválila na svojom zasadnutí dňa 25.8.2021. Je záväzný 
pre všetky v nej štartujúce družstvá mužov FO a FK i pre obsadených R a D, ako aj pre KR, ŠTK, DK. 

 

      Športovo technická komisia 


