Úradná správa ObFZ 2021/2022 č. 49 z 22.06.2022
Upozornenie pre funkcionárov FO a FK, R a D, hráčov a ďalšie stránky: V dňoch 29.6.2022 - 6.7.2022 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:
Letný seminár R a D futbalu súťaží ObFZ Michalovce 2022/2023: Uskutoční sa v stredu 27.7.2022 od 16:00
h. v reštaurácii BISON Restaurant & Grill, Masariková 13, 071 01 Michalovce. Jeho hlavnou náplňou bude vyhodnotenie
jarnej časti SR 2021/2022, preverenie so znalosti PF a vydanie pokynov k sezóne 2022/2023 súťaží ObFZ. Každý R je
povinný na tento seminár doručiť nové potvrdenie o lek. prehliadke na súť. ročník 2022/2023 od svojho odborného
lekára (tlačivo potvrdenia o lekárskej prehliadke R je zverejnené na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/
v časti tlačivá.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Neskorý začiatok stretnutia: V.L d U19 - 14.k z 18.06.2022: Tušice TNV - Sobranecko (15´ z dôvodu
nepripravenia nominácie H v ISSF). PP 7€ pre Sobrance. ŠTK ponechala v platnosti výsledok zo stretnutia. Do
pozornosti DK.
Nenahranie funkcionárov do systému ISSF: ŠTK z dôvodu nevygenerovania funkcionárov v elektronickom
zápise o stretnutí v ISSF zo stretnutí hraných v dňoch 18.- 19.6.2022 udeľuje PP týmto FO-FK: a) Malčice d - 7€
(vedúci družstva). Do pozornosti DK.
Nenastúpenie na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: a) VII.L m 26.k z 19.06.2022 Porostov – Topoľany B 3:0
kontumačne (H nenastúpili na stretnutie) PP 400€ pre Topoľany B; b) III.L ž U15 14.k z 17.06.2022: Pavlovce n/U –
Vinné 3:0 kont. ( H nenastúpili na stretnutie, vzaté na vedomie oznámenie R: M. Dirdu z 17.06.2022) PP 200€ pre
Vinné. Do pozornosti DK.
Žiadosti o zmenu termínu / HP stretnutia: ŠTK ich do 15.6.2022 dostala od týchto FO a FK:
● Pavlovce n/U - V.L d U19 14.k. z 18.06.2022: Pavlovce n/U - Veľ. Kapušany: nový termín - 18.06.2022 o
09:30 h. v Pavlovciach n/U. Dôvod kolízia stretnutia s A mužstvom. Poplatok sa nevyžaduje.
Nedostatky v natáčaní videozáznamov z 26.k: VI.L m z 19.6.2022 Palín (chýba príchod a odchod hráčov a R
z HP pred stretnutím a polčasovej prestávke, neúplné video 2.polčas.); Tušice TNV (neúplný 2.polčas); Malčice (chýba
začiatok 2. polčasu).
Nevyloženie videozáznamu na server SFZ na futbalnet: ŠTK žiada FK Ložín vyložiť na server SFZ do
29.6.2022 pod disciplinárnymi dôsledkami (PP 100€) videozáznam z týchto stretnutí: VII.L m - 26. kolo: Ložín - Kap.
Kľačany.
Odpočet bodov po skončení súťažného ročníka: ŠTK vzala na vedomie rozhodnutie DK z tejto ÚS č. 49 o
odpočte 3 b. po skončení súť. ročníka týmto kolektívom FO a FK takto: Malčice m (pre neuhradenie zbernej faktúry za
05/2022 do stanoveného termínu a odohranie 1 majstrovského stretnutia počas jej neuhradenia).
Pozvánka na finále 20. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu
2021/2022 - ŠTK pozýva širokú futbalovú verejnosť na finálové stretnutie 20. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce
vo futbale mužov“ pre sezónu 2021/2022 medzi družstvami TJ Vyšné Remety - OŠK Tušice TNV v nedeľu 26.6.2022
o 17:30 h na štadióne futbalového klubu v Sobranciach.
Finálový turnaj súťaží prípraviek: Tento sa uskutoční v sobotu 25.6.2022 od 11:00 h na ihrisku
v Zalužiciach za účasti družstiev: Zalužice, Čičarovce, Nacina Ves.
14. roč. stretn. o „Superpohár ObFZ“ (víťaz VI.L m - víťaz Pohára ObFZ): ŠTK oznamuje FO-FK
zaradeným do tejto súťaže, že na základe rozhodnutia VV zo dňa 13.6.2022 sa toto odohrá dňa 31.7.2022 o 17:30 h.
Miesto stretnutia ŠTK určí v najbližšom období.
Zloženie jednotlivých súťaží ObFZ v sezóne 2022/2023: Družstvá, ktoré sa prihlásili do súťaží ObFZ sú
postupne dopĺňané do jednotlivých súťaží a zverejnené na web stránke https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/ v časti
súťaže 2022/2023 - tabuľky. ŠTK na základe požadovaných výnimiek a žiadostí spracuje predbežné zloženie súťaží
v piatok 24.6.2022. ŠTK žiada FO-FK o kontrolu správneho zaradenia jednotlivých družstiev do súťaží ObFZ.
V prípade nezrovnalostí kontaktujte sekretára ObFZ.
Definitívne zloženie jednotlivých súťaží ObFZ 2022/2023: Toto bude známe až po definitívnom zložení
súťaží SFZ a VsFZ 2022/2023 a po zasadnutí riadnej konferencie ObFZ dňa 15.7.2022. ObFZ bude pritom postupovať
podľa platných zásad z „Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce“. ŠTK opätovne oznamuje, že štart všetkých súťaží mužov
SR 2022/2023 je 7.8.2022.
Postupy a zostupy v súťažiach mužov ObFZ 2021/2022: ŠTK ich po ukončení všetkých stretnutí súťaží
mužov ObFZ 2021/2022 dňa 19.6.2022 uzavrela takto: Postup do VI.LZ m súťaží VsFZ 2022/2023 - TJ FK
Družstevník Trhovište. Zostup do VIII.L m súťaží ObFZ 2022/2023 - TJ Kusín. Postup do VII.L m súťaží ObFZ
2022/2023 - OŠK Horovce, FK Tibava. Zostup do IX.L m súťaží ObFZ 2022/2023 - TJ Družstevník Oborín (vylúčený
zo súťaže). Postup do VIII.L m súťaží ObFZ 2022/2023 - FK 1971 Moravany, FO Zbudza.
Požiadavka na FO a FK oznámiť neprihlásenie niektorého svojho družstva do súťaží ObFZ 2022/2023:
ŠTK žiada FO a FK ak neprihlasuje niektoré svoje družstvo zo súťaží ObFZ z tejto sezóny 2021/2022 do súťaží ObFZ

novej sezóny 2022/2023 (okrem postupujúcich do súťaží VsFZ), je povinný toto oznámiť obratom najneskôr do stredy
29.6.2022 e-mailom na adresu: „obfzmi@futbalsfz.sk“ aj s uvedením dôvodu, ako aj s menom a priezviskom
odosielateľa a číslom jeho mobilu. Je to za účelom prípravy jednotlivých súťaží ObFZ 2022/2023.
Upozornenie pre FO - FK: ŠTK upozorňuje FO - FK, že záväzná prihláška do súťaží „Majstrovstiev ObFZ
Michalovce“ pre sezónu 2022/2023 sa dala podať do 23.6.2022 do polnoci 23.59.59. hod. V opačnom prípade ju bude
možné podať už len s PP podľa RS 2020/2021, bod F - Hospodárske ustanovenia, časť 3/b-b2.
Uzavretie súťažného ročníka 2021/2022: ŠTK ho uzavrie po svojom zasadnutí dňa 6.7.2022 aj s konečnou
úpravou tabuliek majstrovských súťaží ObFZ Michalovce v jednotlivých skupinách, ktoré sú zverejnené na web stránke
https://obfz-michalovce.futbalnet.sk/.
Odovzdanie ocenení za víťazstvo v súťažiach ObFZ v SR 2021/2022: ŠTK oznamuje, že dňa 25.6.2022
odovzdá pohár, diplom a vecnú cenu víťazovi kategórie prípraviek súťaží ObFZ MI 2021/2022 na ihrisku v Zalužiciach
po finálovom turnaji v tejto kategórii.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne 2021/2022
hraných v dňoch 18.-19.6.2022: Rozhodnutia DK:
- Vylúčení po ČK, DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa čl.
9/2b1, 2 DP:
● Dominik Kanči (1411671), 5€ TJ Družstevník Petrovce n/L, V. liga dorastencov U-19 ObFZ Michalovce, vylúčený za
hrubé nešportové prejavy - hrubá urážka R čl. 48/1c DP. DS - pozastavenie výkonu športu na obdobie troch týždňov
podľa čl. 48/2b DP, s prerušením cez letnú súťažnú prestávku.
● Gabriel Reňo (1124821), 10€, FK Veľ. Slemence, VI. liga mužov ObFZ Michalovce, vylúčený za hrubé nešportové
správanie – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 46/1 DP, DS - pozastavenie výkonu športu na 2
súťažné stretnutie podľa čl. 46/2 DP, od 13.06.2022.
● Alex Holub (1412629), 5€, FK Sobrance-Sobranecko, V. liga dorastencov U-19 ObFZ Michalovce, vylúčený za
narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou pred pokutovým územím
podľa čl. 45/1a DP, DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/2 DP, od 19.06.2022
● Anton Makula (1369521), 10€, FK Družstevník Iňačovce, VII. liga mužov ObFZ Michalovce, vylúčený za narušenie
riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred pokutovým územím podľa čl. 45/1a
DP, DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/2 DP, od 20.06.2022.
● Roman Kapura (1257236), 10€, TJ Pus. Čemerné, VII. liga mužov ObFZ Michalovce, vylúčený za hrubé nešportové
prejavy - hrubá urážka R a následné opľutie R čl. 48/1c DP. DS - pozastavenie výkonu športu na obdobie šiestich
týždňov podľa čl. 48/2b DP s prerušením cez letnú súťažnú prestávku.
Vylúčený po 2. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/3
DP:
● Roman Kudrač (1451768), 5€, TJ Družstevník Petrovce n/L, V. liga dorastencov U-19 ObFZ Michalovce, vylúčený
po 2. ŽK, DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne podľa čl. 37/3 DP od 18.06.2022
● Lukáš Lehotay 1278769, 10€, FK 1971 Moravany, VIII. liga mužov ObFZ Michalovce, vylúčený po 2. ŽK, DS pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne podľa čl. 37/3 DP od 20.06.2022.
- DS po 5,9,12 ŽK- nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a
DP:
● Tomáš Karafa (127300) 10€, OFK Hatalov, VI. liga mužov ObFZ Michalovce, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá za 5.
ŽK DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stret. od 20.06.2022.
● Bohuslav Vinc (1335030) 10€, TJ Kusín, VI. liga mužov ObFZ Michalovce, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá za 5. ŽK
DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stret. od 20.06.2022.
● Martin Sliško (1335037) 10€, FK Tibava, VII. liga mužov ObFZ Michalovce, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá za 5. ŽK
DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stret. od 20.06.2022.
● Dávid Belavý (1249127) 10€, TJ Jastrabie pri MI, VIII. liga mužov ObFZ Michalovce, DK podľa čl. 37/5a DP ukladá
za 5. ŽK DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súť. stret. od 20.06.2022.
Pokuta namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti za ŽK: DK oznamuje FO-FK, že hráč, ktorý bol v
poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového
súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia
výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2022/2023. V prípade ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS - pozastavenie
výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom
"ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote
prostredníctvom ISSF. Výška minimálnej pokuty družstva mužov je 50€.
Zrušenie nepodmienečného zast. činnosti a pozastavenia vybavovania akýchkoľvek matričných úkonov cez
Matriku ObFZ v ISSF: DK ich po úhrade ZF a jej importovaní na účet SFZ zrušila týmto FO a FK: - za ZF z 05/2022: dňa 20.6.2022: Hatalov (od 20.6.2022 bez ďalšieho postihu); Malčice (od 20.6.2022 s týmto postihom: v zmysle DP 32/2
odpočet 3 b. družstvu mužov uvedeného FO po skončení súť. ročníka za odohranie 1 majstrovského stretnutia počas
neuhradenia tejto ZF). Do pozornosti ŠTK.

Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od ŠTK: - za nenahranie
funkcionárov v ISSF: Malčice (7€ - ŠTK: NFvISSF - d - 18.6.2022); - za neskorý začiatok stretn.: Sobranecko (7€ - ŠTK:
NZS - d - 18.6.2022); - za nenastúpenie na stretn.: Topoľany (400€ - ŠTK: NnS - m - 19.6.2022), Vinné (200€ - ŠTK:
NnS - ž - 17.6.2022). Tieto mal tajomník DK zahrnúť do mesačných ZF za 06/2022.
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).
SPRÁVY MATRIKY ObFZ:
Letné registračné obdobie od 26.06.2022 do 30.09.2022: Klasický prestup je v ňom možné podať len v termíne
od 26.06.2022 do 15.07.2022, prestup s obmedzením len v termíne od 01.07.2022 do 30.09.2022.
Upozornenia k prestupom v tomto letnom registračnom období od 26.06.2022 do 30.09.2022: Klasický
prestup hráča je v ňom možné podávať len do 15.07.2022 do 24:00 h. Do uvedeného termínu ho možno schváliť len v tom
prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu a schválený príslušným
hráčom. Prestup s obmedzením je možné podávať do 30.09.2022 do 24:00 h. Do uvedeného termínu ho možno schváliť
len v tom prípade, ak tento bude dovtedy v ISSF zaevidovaný klubovým ISSF manažérom žiadajúceho klubu, schválený
príslušným hráčom a schválený aj klubovým ISSF manažérom materského klubu.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Školenie športových odborníkov - ZDRAVOTNÍK: VsFZ KE plánuje organizovať toto školenie, pre
získanie licencie „kurz prvej pomoci“. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ (obfzmi@futbalsfz.sk) do
20.6.2022. Na základe uzavretia prihlášok a podľa počtu frekventantov bude stanovený termín licenčného školenia.
Nahlásenie víťazov súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ za sezónu 2021/2022 na ŠTK VsFZ: Toto
bolo dňa 22.6.2022 z ObFZ zaslané e-mailom J. Onofrejovi (predsedovi ŠTK VsFZ) takto: a) muži: TJ FK Družstevník
Trhovište; b) dorastenci: FK Tibava. Tieto FK mali svoj záujem o postup do súťaží VsFZ 2022/2023 zaslať
v elektronickej prihláške na VsFZ.
Informácia k zverejneniu nasledujúcej ÚS: Se informuje, že z dôvodu dovolenky sekretára od 29.6.2022 do
6.7.2022 bude nasledujúca ÚS zverejnená až v piatok 8.7.2022 zo zasadnutí odborných komisií z 6.7.2022.
SPRÁVY VV ObFZ:
Riadna konferencia ObFZ: Výkonný výbor ObFZ Michalovce schválil na svojom 7. zasadnutí dňa 13.6.2022,
v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom ObFZ, zvolať v poradí druhé zasadnutie riadnej „Konferencie ObFZ
Michalovce“ na deň 15.7.2022 o 16:30 h. v reštaurácii BISON Restaurant & Grill, Masariková 13, 071 01 Michalovce.
Pozvánka na najbližšiu riadnu „Konferenciu ObFZ Michalovce“ dňa 15.7.2022: Táto bude z ObFZ zaslaná dňa
8.7.2022 v prílohe e-mailu všetkým členom riadnej konferencie ObFZ i ďalším pozvaným.
Návrh programu riadnej konferencie ObFZ: VV na svojom zasadnutí dňa 13.6.2022 schválil návrh
programu Riadnej konferencie ObFZ konanej dňa 15.7.2022 v reštaurácii BISON Restaurant & Grill, Masariková 13,
071 01 Michalovce: 1. Otvorenie a procedurálny úvod, schválenie MK, NK, OZ; 2. Správa mandátovej komisie
konferencie; 3. Správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.3.2022 do 30.6.2022; 4. Správa revíznej komisie
ObFZ za obdobie od 1.3.2022 do 30.6.2022; 5. Udelenie ocenení ObFZ za I. polrok 2022 - ocenenie víťazov súťaží
ObFZ SR 2021/2022; 6. Informácia o príprave sezóny 2022/2023 súťaží ObFZ - schválenie rozpisu súťaží ObFZ
2022/2023; 7. Diskusia; 8. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou; 9. Ukončenie
Oblastný futbalový zväz Michalovce

