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

 

 Do tejto súťaže sú zaradené všetky družstvá mužov FO a FK prihlásené do súťaží „Majstrovstiev ObFZ 

Michalovce“ v sezóne 2021/2022, a to podľa umiestnenia v tabuľkách svojich súťaží „Majstrovstiev ObFZ 

Michalovce“ v sezóne 2020/2021. 

Za B-družstvo nemôže nastúpiť ani jeden hráč, ktorý za A-družstvo svojho klubu už v tejto sezóne 2021/2022 štartoval 

v majstrovskom alebo pohárovom stretnutí. 

 

Výsledky stretnutí 2. kola odohraných v dňoch 09.10.2021 - 17.10.2021  

          

- dvojice:             01-34 03. Beša     - Tušice TNV  1:3 

  02-33 04. Jastrabie pri MI  - Palín   1:5 

  05-32 05. Moravany   - Trhovište  1:6 

  06-31 06. Úbrež   - Vyš. Remety  2:10 

  07-30 07. Sobranecko B  - Krásnovce  0:4 

  08-29 08. Kap. Kľačany  - Hatalov  0:2 

  09-28 09. Pus. Čemerné   - Poruba p/V  1:2 

  10-27 10. Ložín   - Žbince   2:2     na PK (1:3) 

  11-26 11. Porostov   - Veľ. Slemence  1:7 

  12-25 12. Iňačovce   - Záhor   0:2 

  13-24 13. Pavlovce n/U B  - Dúbravka  5:2 

  14-23 14. Horovce   - Pozdišovce  5:2 

  15-22 15. Rem. Hámre   - Rakovec n/O  4:3 

  16-21 16. Tibava   - Malčice  2:2      na PK (4:2) 

  17-20 17. Bracovce   - Zalužice B  2:3 

                                          18-19     18. Kusín    - Topoľany B  5:1 

- víťazi stretnutí 2. kola postúpili do 3. kola, ktorého dvojice podľa čísiel nasadenia pred štartom tejto súťaže 

určila ŠTK na zas. v St 20.10.2021, ktoré zverejní v ÚS, na stránke ObFZ i v ISSF 

 

3. kolo - Ne 24.10.2021 o 14:00 h 

 - štartuje v ňom 16 družstiev mužov a to v 8 stretnutiach jednokolovo 

 - výhodu domáceho prostredia v ňom má 8 víťazov stretnutí z 2. kola z prvej časti družstiev zoradených pod 

sebou podľa pridelených čísiel pred štartom tejto súťaže. 

 

Dvojice 3. kola:    

 - tieto boli stanovené tak, že najnižšie číslo z prvej časti sa stretne s najvyšším číslom druhej časti a ďalšie 

podobne ďalej 

13-34 19. Pavlovce n/U B - Tušice TNV (So 23.10.2021)   

   14-33 20. Horovce   - Palín 

   15-32 21. Rem. Hámre   - Trhovište 

   16-31 22. Tibava   - Vyš. Remety (vo Vyš. Remetách) 

18-30 23. Kusín   - Krásnovce  

   20-29 24. Zalužice B   - Hatalov (So 23.10.2021) 

   25-28 25. Záhor   - Poruba p/V 

   26-27 26. Veľ. Slemence  - Žbince  

 

- za B-družstvo v tejto súťaži nemôže nastúpiť ani jeden hráč, ktorý za A-družstvo svojho klubu už v tejto 

sezóne 2021/2022 štartoval v majstrovskom alebo pohárovom stretnutí. 

 - stretnutia tohto kola sa v prípade vzájomnej dohody súperov doručenej na ObFZ cez ISSF (bude bez 

poplatku) môžu predohrať o deň skôr alebo odohrať aj v nasledujúci voľný deň po stanovenom termíne 

 - hráč, ktorý obdrží ČK a jeho mužstvo už v tejto súťaži nepokračuje musí mať zastavenú činnosť v najbližšom 

majstrovskom stretnutí (DP čl. 39/9).    

 - v prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie v tomto kole nepredlžuje, ale na rad príde po 5 kopov na bránu 

zo značky PK, a ak sa nerozhodne ani po nich, tak striedavo po 1 kope až do rozhodnutia, všetko v zmysle PF   

- víťazi stretnutí 3. kola postupujú do 4. kola, ktorého dvojice vyžrebovala ŠTK na zas. v Ut 26.10.2021, ktoré 

zverejní v ÚS, na stránke ObFZ i v ISSF. 

- 4. kolo sa hrá už 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. Odohranie 4. kola bude podmienené vývojom 

pandemickej situácie v nadväznosti na Covid automat v okresoch Michalovce a Sobrance. 
 

Oblastný futbalový zväz Michalovce 


