
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. 

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

majstrovskom stretnutí (DP čl. 39/9). 

 

Výsledky stretnutí 3. kola zo So a Ne 23.-24.10.2021  

 

- dvojice:                           13-34     19. Pavlovce n/U B - Tušice TNV  0:3 kont.  

   14-33 20. Horovce   - Palín   2:1 

   15-32 21. Rem. Hámre  - Trhovište  3:1 

   16-31 22. Tibava   - Vyš. Remety  1:11 

18-30 23. Kusín   - Krásnovce  3:5  

   20-29 24. Zalužice B   - Hatalov  0:2 

   25-28 25. Záhor   - Poruba p/V  1:0 

                                            26-27      26. Veľ. Slemence  - Žbince   3:0 kont. 

- víťazi stretnutí 3. kola postúpili do 4. kola, ktorého dvojice vyžrebovala ŠTK na zas. v Str 27.10.2021, ktoré zverejnila 

v ÚS, na stránke ObFZ. 

 

4. kolo - štvrťfinále 

 

 - štartuje v ňom 8 družstiev mužov (8 víťazov stretnutí z 3. kola), a to v 4 stretnutiach dvojkolovo doma a von 

  - termíny stretnutí určí ŠTK na základe vývoja pandemickej situácie v nadväznosti na Covid automat 

v okresoch Michalovce a Sobrance. Predpokladaný termín prvých stretnutí je v 05/2022. 
 

Dvojice 4. kola:    

 

prvé stretnutia: 

27. Horovce  - Tušice TNV   

28. Rem. Hámre   - Vyš. Remety 

29. Záhor   - Veľ. Slemence 

30. Krásnovce   - Hatalov 

 

 - v prípade nerozhodného výsledku v prvých stretnutiach ostáva v platnosti výsledok stretnutia z HP  

 

odvetné stretnutia: 

31. Tušice TNV  - Horovce    

   32. Vyš. Remety   - Rem. Hámre   

   33. Veľ. Slemence  - Záhor 

   34. Hatalov   - Krásnovce 

 

- ak sa odvetné stretnutie skončí rovnakou remízou ako prvé, alebo presne opačným výsledkom ako prvé, tak 

odvetné stretnutie sa 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 

 

Ďalšie pokyny k 4. kolu 20. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022 

 

 - 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 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. 37/9,10). 

 

Po 4. kole 

- víťazi dvojstretnutí 4. kola postupujú do 5. kola (semifinále), ktorého vyžrebovanie dvojíc uskutoční ŠTK a 

zverejní ho v ÚS, na stránke ObFZ i v ISSF 

- v 5. kole (semifinále) štartujú 4 víťazi dvojstretnutí zo 4. kola v 2 stretnutiach dvojkolovo doma a von; prvé 

stretnutia sú na programe v St 01.06.2022 o 17:30 h (hrajú sa 2) a odvety v St 15.06.2021 o 17:30 h (hrajú sa 2). Z 

týchto stretnutí je domáce družstvo povinné uložiť videozáznam na server SFZ futbalnet. 

- víťazi dvojstretnutí 5. kola postupujú do 6. kola (finále - 1 záverečný súboj o 1. miesto), ktorého dvojicu určí 

ŠTK na svojom najbližšom zasadnutí po odvetných stretnutiach 5. kola, ktorú zverejní v ÚS, na stránke ObFZ i v ISSF 

 

 

Oblastný futbalový zväz Michalovce 


