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Oznámenia k príprave súťaží futbalových zväzov 2022/2023 

 
 

I. Príprava súťaží ObFZ Michalovce 2022/2023: 
 

1. Informácie o príprave súťaží ObFZ Michalovce 2022/2023: Od 13.6.2022 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 2022/2023. 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.  

Upozornenie k podávaniu záväzných prihlášok FO a FK do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre 

sezónu 2022/2023: ŠTK dôrazne upozorňuje FO-FK, aby svoje družstvá prihlásili do súťaží ObFZ pre SR 2022/2023 

do stanoveného termínu (23.6.2022 do 24:00 h). V opačnom prípade bude ŠTK považovať, že FO-FK svoje družstvá do 

súťaží ObFZ pre SR 2022/2023 neprihlasujú. ŠTK na svojom zasadnutí dňa 29.6.2022 určí doplňujúce družstvá do 

súťaží ObFZ pre SR 2022/2023 za družstvá, ktoré sa do 23.6.2022 neprihlásili, alebo za družstvá, ktoré budú dopĺňať 

VI.L Z súťaží VsFZ 2022/2023, prípadne stanový dvojice barážových stretnutí v súlade so SP čl.17 a RS ObFZ 

2021/2022.  

Informácia k zverejňovaniu prihlásených družstiev do súťaží: ŠTK oznamuje FO-FK, že priebežné prihlasovanie 

družstiev do súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2022/2023 a tým priebežné zloženie súťaží je po 

schválení prihlášky automaticky uložené a zverejnené na web stránke ObFZ v časti súťaže 2022/2023 - tabuľky.  

Štart súťaží ObFZ v SR 2022/2023: ŠTK na základe schválenia VV zo dňa 13.6.2022 oznamuje FO-FK, že štart 

súťaží ObFZ pre sezónu 2022/2023 je 7.8.2022 v jesennej časti pre počet účastníkov v súťaží 14. Štart súťaží ObFZ pre 

sezónu 2022/2023 je 7.8.2022 v jesennej časti pre počet účastníkov v súťaží 16 s vloženými dvoma kolami 1.9.2022 a 

15.9.2022 a so začiatkom 19.3.2023 v jarnej časti. Súťaže s desiatimi a dvanástimi účastníkmi a žiacke súťaže ObFZ 

pre sezónu 2022/2023 štartujú v neskoršom období podľa počtu prihlásených družstiev. 

 

2. Pokyny ObFZ pre kolektívy FO a FK súťaží ObFZ vzhľadom na prijaté zásady ročníka 2021/2022: 

 

a) VV na svojom 7. riadnom zasadnutí dňa 13.6.2022 rozhodol: 

- schválil výnimku v povinnosti štartu mládežníckeho družstva v trvaní 1 rok pre družstvá priradené do najnižšej súťaže 

ObFZ mužov v prípade vytvorenia dvoch súťaží ObFZ v sezóne 2022/2023 so súčasnej VIII.L m súťaží ObFZ 

2021/2022. 

- schválil pre družstvá priradené do najnižšej súťaže ObFZ mužov v prípade vytvorenia dvoch súťaží ObFZ v sezóne 

2022/2023 so súčasnej VIII.L m súťaží ObFZ 2021/2022 povinnosť natáčať videozáznam a po stretnutí ho uložiť na 

server ObFZ - futbalnet. 

- schválil, že FO-FK, ktorý skončí v sezóne 2021/2022 na 1. mieste VIII.L m súťaží ObFZ na povinnosť štartu 

mládežníckeho družstva v súťažiach ObFZ 2022/2023 v súlade s RS ObFZ 2022/2023. 

- schválil zníženie poplatku za nenahlásenie mládežníckeho družstva do súťaže ObFZ v sezóne 2022/2023 na sumu 

400€. 

- schválil udelenie pokuty vo výške 10€ za neúplný videozáznam zo stretnutí VII.L m a VIII.L m súťaží ObFZ v sezóne 

2022/2023 vyložený na server SFZ - futbalnet a ponechal pokutu vo výške 100€ za neúplný videozáznam zo stretnutí 

VII.L m a VIII.L m súťaží ObFZ v sezóne 2022/2023 vyložený na server SFZ - futbalnet v prípade potreby riešiť 

disciplinárne priestupky a prejavy HNS.  

- schválil navýšenie odmien pre R a D v sezóne 2022/2023 o 5€ vo všetkých súťažich ObFZ. 

  

3. Príprava súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ pre sezónu 2022/2023:  

 

ŠTK oznamuje FK-FO, že prihláška do súťaže sa podáva výhradne cez elektronickú prihlášku do súťažného ročníka a 

nie podaním na komisiu ŠTK. 

 

 

 

 

 

         Športovo technická komisia ObFZ 

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

