Úradná správa ObFZ 2021/2022 č. 09 z 02.09.2021
Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: Dňa 3.9.2021 bude sekretariát ObFZ
z dôvodu čerpania dovolenky sekretára zatvorený. Veci potrebné k vybaveniu na Se, požadované podklady pre ObFZ a
iné materiály, sa v čase zatvorenia Se majú doručiť do schránky ObFZ v budove na prízemí, vľavo od schodov smerom
na I. poschodie.
SPRÁVY KR ObFZ:
Oznámenia pre KR: Táto ich od 26.08.2021 do 02.09.2021 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: - o zruš.
obs.: M. Končík na 5.9.2021 - rod. dôv., T.F. Komenda na 4.9.2021 - prac. dôv.; - o neobs.: J. Zambory na 4.9.2021,
5.9.2021, 12.9.2021 a 15.9.2021 (stretn. v ÚHČ), 18.9.2021 - prac. a osob. dôv., L. Babjak od 2.9.2021 do ozn. - prac. dôv.,
P. Tudja na 3.-5.9.2021 - prac. dôv.; T.F. Komenda od 1.10 do ozn. - prac. dôv., M. Mihaľov na 11.9.2021 - prac. dôv., M.
Končík na 11.- 12.9.2021 - rod. dôv.
Sťažnosti na výkon R: KR ich dostala od týchto FO a FK: - dňa 29.8.2021: Malčice na výkon rozhodcu P. Tudju
v stretn. 6.k. VI.L m Hatalov - Malčice z 29.8.2021, ktorú vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť pre FK Malčice 40 €.
Vzhliadnutie videozáznamu: KR dňa 2.9.2021 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z týchto stretnutí: a)
Malčice (zo stretn. 6.k. VI.L m Hatalov - Malčice z 29.8.2021; a) gól hráča D6 v 44´bol dosiahnutý v súlade s PF č.11,
v momente prihrávky od spoluhráča nebol mimo hry; b) situácia v 82´stretn. sa nedá objektívne posúdiť nakoľko hráč, ktorý
preberá loptu od svojho spoluhráča nie je v zábere kamery; c) V 21´stretn. R správne napomenul - ŽK D9 a H10 za NS,
vrazenie do súpera ramenom v prerušenej hre).
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2021/2022 dňa 11.9.2021 pre nedostatok R: KR ho dňa
2.9.2021 prerokovala, schválila a predložila na ŠTK takto: V.L d U19 - 3. kolo - So 11.9.2021 o 12:30 h: Zalužice - Veľ.
Kapušany; VI.L d U19 - 3. kolo - So 11.9.2021 o 12:30 h: Žbince - Budkovce.
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 mužov: - dňa 27.8.2021: Porostov (Andrej Janič 27.8.2005); - dňa 2.9.2021: Jastrabie pri MI (Marián Gujda - 25.5.2004); Beša (Kristián Mitera - 13.12.2003). Kópie
potvrdených tlačív doručila príslušným FO a FK.
Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) VIII.L m - 2.k. z 29.8.2021: Zbudza - Sobranecko B 3:0
kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie oznámenie R: M. Hospodiho z 29.8.2021; PP 200 € do ZF pre Sobranecko B,
do pozornosti DK).
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: - VI.L m 6.k. z 29.8.2021 Kusín - Krásnovce: D nepripravená technika, návrh PP 7€ pre Kusín, do pozornosti DK.
Predvolanie: Na najbližšie zasadnutie ŠTK v stredu 8.9.2021 sa majú dostaviť tieto stránky: - o 15:00 h: Kusín
(štatutárny zástupca futb. oddielu). Z dôvodu pohovoru k podmienkam sociálnych zariadení v areáli ihriska.
Správa realizačného tímu družstva "FUNKCIONÁRI DRUŽSTVA PRE SEZÓNU": ŠTK dôrazne
upozorňuje FO-FK: Beša, Úbrež, Kriš. Liesková a Čičarovce na nahranie funkcionárov družstva (vedúci družstva,
tréner, lekár, masér) do zápisu o stretnutí v stretnutiach mládeže. Kompletný návod na pridanie funkcionárov do zápisu
nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu Dôležité je,
aby Vami zadaní funkcionári odsúhlasili danú pozíciu na svojom účte v ISSF a až potom ho môžete nahrať do zápisu.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2020/2021 dňa 11.9.2021 pre nedostatok R: ŠTK ho
dňa 2.9.2021 prerokovala a schválila.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Žiadosť o zmenu DS: Rozhodnutie DK:
● Marek Smerekovský (1245652), 10€, Porostov, VII.L m, DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie zvyšku DS,
podľa DP čl.41/1,2, zvyšok DS - 1 týždeň NEPO, mení na 1 týždeň PO a určuje skúšobnú dobu 3 mesiace, do
30.11.2021.
Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nenastúpenie na
stretn.: Sobranecko B (200 € - ŠTK: NnS - m - 29.8.2021); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Kusín (7
€ - ŠTK: NpTkS - m - 29.8.2021). Všetky tieto mal tajomník DK zaevidovať do ISSF v uzneseniach DK do 3.9.2021 a
zahrnúť do mesačných ZF za 09/2021.
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. 2).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
- na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2021/2022“ v dňoch 4.-5.9.2021:
VI.L d U19 - 2. kolo - sobota 4.9.2021 o 15:30 h: Malčice - Žbince (Dirda ako R za Komendu)
VI.L m - 7. kolo - nedeľa 5.9.2021 o 15:30 h: Žbince - Kusín (o 12:30 h.: M. Kurtak ako R za Končíka)
VII.L m - 7. kolo - nedeľa 5.9.2021 o 15:30 h: Pozdišovce - Horovce (Kaffan ako R za Končíka)
VIII.L m - 3. kolo - nedeľa 5.9.2021 o 15:30 h: Moravany - Úbrež (Kaffan ako R zruš., KR neobs. R)

SPRÁVY TMK ObFZ:
Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie: Tieto sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF - Konto
trénera (elektronická podateľňa) - žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na
webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ (Tréneri / Dokumenty). Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu
„Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Povinné vkladanie videozáznamov v súťaži mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale mužov“
pre SR 2021/2022: Se žiada FO-FK vyložiť na server SFZ do 8.9.2021 pod disciplinárnymi dôsledkami (PP 100€)
videozáznam z týchto stretnutí: VII.L m - 6. kolo: Horovce - Tibava. Se upozorňuje na natáčanie videozáznamu zo
správneho miesta v súlade s RS ObFZ 2020/2021 bod 2, časť E, odst. n/1 (z vyvýšeného miesta v strede HP).
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 08/2021: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa 1.9.2021, pričom platby za
tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nich uvedeného, do 14.9.2021. ObFZ upozorňuje FO a FK
územne patriace pod ObFZ MI na ich úhradu obratom. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného v ZF (do 14.9.2021),
nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od 15.9.2021) zastavenú 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 39. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021: Na
základe „Plánu zasadnutí orgánov ObFZ na 2. polrok 2021“ sa toto uskutoční v pondelok 13.9.2021 o 15:00 h na ObFZ
Michalovce. Dostaviť sa naň majú členovia VV, predseda RK, sekretár ObFZ a predsedovia KR, ŠTK, DK.
Pozvánka na najbližšie 39. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2018-2021 dňa 13.9.2021: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa 7.9.2021 v prílohe e-mailu všetkým členom VV, predsedovi RK
a predsedom pozvaných komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
Oblastný futbalový zväz Michalovce

