VÝSLEDKOVÝ SERVIS - 11. TÝŽDEŇ

Muži A - 16.3.2019 - Prípravný zápas - MFK BYTČA vs. MŠK FOMAT MARTIN - 1:5 (0:3)
Góly: Vajagič 2, Kračmer, Boďa, Rakičevič.
-

U19 - 16.3.2019 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. TJ DRUŽSTEVNÍK BELÁ-DULICE - 0:4 (0:3)
Góly: -

U17 - 16.3.2019 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. TJ DRUŽSTEVNÍK DRÁŽKOVCE - 1:6 (0:3)
Góly: Lopušan.
-

U16 - 17.3.2019 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. TJ TURČIANSKE KĽAČANY - 9:2 (4:2)
Góly: Klyuchikov 3, Badáň 2, Thomka 2, Šmehýl, Hajas.
-

U15 - 17.3.2019 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. MFK ZVOLEN - 2:1 (1:1)
Góly: Lacko, Maroš.
-

U14 - 17.3.2019 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. MFK ZVOLEN - 5:1 (3:0)
Góly: Šveha 2, Mičuta, Lesev, Ursíny.
-

U11 - 15/17.3.2019 - Halový turnaj U11 - Budapešť - 4. Miesto
Góly: BEZ HODNOTENIA TRÉNEROM.
-

U8 - 16.3.2019 - Halový turnaj - Žilina - Turnaj Bez Umiestnenia
Góly: -

MŠK FOMAT MARTIN - MUŽI A
MFK BYTČA - MŠK FOMAT MARTIN

1:5 (0:3)
16.3.2019 o 11:00 - Pomocné Ihrisko Bytča - Prípravný zápas.
- Góly: Vajagić 2, Kračmer, Boďa, Rakičevič.
- Zostava 1. polčas: Hažer, Bielik, Chovanec, Cvik, Lacko, Garaj, Mlynár, Kračmer, Moďoroši,
Boďa, Vajagič.
- Zostava 2. polčas: Mitrovič, Mlynár, Stašík, Cvik, Lanko, Kračmer, Repáň, Jesenský, Rakičevič,
Dinga, Vajagič.
- Náhradníci: Oberta, Šútovec, Tomka.
- Striedania:
28´ ▲ Repáň
▼ Bielik
- Tréneri: Šuhaj Pavol, Ruman Stanislav.
- Komentár trénera:
Namiesto avizovanému stretnutiu v Turčianskych Tepliciach (zrušené zo strany T. Teplíc) sme absolvovali generálku na
pomocnom ihrisku s prírodnou trávou v Bytči. I keď zdiaľky sa zdal terén v dobrom stave, opak bol pravdou. Boli tam
kaluže vody a ako prvý sa ,,vykúpal“ Bielik, ktorí neskôr pre zranenie kolena odstúpil. Ku cti našim hráčom slúži, že sa
nenechali týmito okolnosťami vyrušiť a do stretnutia nastúpili s cieľom zmazať rozpačité dojmy z predošlých stretnutí.
Od začiatku sme vo všetkých činnostiach dominovali a domáce mužstvo sme vlastne počas celého stretnutia držali od
našej brány na dištanc.
Už v 9. minúte pripravil Moďoroši zľava šancu pre Boďu, ale ten v tutovke loptu netrafil. V 18. minúte opäť v šanci Boďa,
ktorý si v 16-ke našiel výbornú pozíciu, ale hlavou poslal center Bielika tesne nad bránku.
Prvý úder pre domácich prišiel v 28. minúte, keď pri pravej postrannej čiare výborne zapracoval Vajagić. Poslal prízemný
center pred bránku, kde bol faulovaný Mlynár a následnú penaltu s prehľadom premenil prvý menovaný 0:1.
Druhý gól nenechal na seba dlho čakať, keď v 34. minúte sme z rohového kopu zahrali nacvičený signál – Moďoroši
namiesto centra zvolil prihrávku na hranicu pokutového územia. Tam čakal pripravený Kračmer a potvrdil svoju výbornú
kopaciu techniku, keď pravačkou obtrel strelu o pravú tyč a nedal domácemu brankárovi šancu – 0:2.
Naďalej sme pokračovali v nátlakovej hre, z čoho rezultoval tretí gól v súperovej sieti. V 34. minúte sme predviedli skvelú
akciu na jeden dotyk a Boďa nekompromisnou strelou zužitkoval ideálnu prihrávku Repáňa – 0:3.
Potom sa dostali k šanci aj domáci hráči, ale 2x skvele zasiahol Hažer a nedovolil im korigovať polčasove skóre.
Do druhého polčasu výborne naskočili všetci hráči a tak naša hra pokračovala v nastúpenom trende z prvého dejstva.
Najprv v 59. minúte agilný Repáň výborne uvoľnil Rakičeviča, ale toho v čistej šanci vychytal domáci brankár. Vynahradil
si to ale v 61. minúte: Stašík kolmicou našiel Jesenského, ten krížnym pasom našiel na opačnej strane Lanka a jeho
adresný center Rakičevič už s prehľadom premenil 0:4.
Náš posledný gólový úspech prišiel v 65. minúte: Lacko vyhral tvrdý súboj pri autovej čiare, našiel „všadebola“
Jesenského, ktorý posadil presný center na hlavu Vajagiča a ten nezaváhal – 0:5.
V nasledujúcich minútach sa zdalo, že sme ubrali z plynu, ale dalo sa to pripísať čoraz blatistevšiemu terénu, ktorý našej
technickej hre prestal svedčať. A tak sa v 68. minúte do sľubnej šance dostali aj domáci hráči, ale po rohu Mitrovič
zlikvidoval nebezpečnú hlavičku. Potom mohol v 72.minúte zvýšiť skóre Dinga, ale hlavou poslal loptu z výbornej pozície
tesne nad. Domáci sa predsa len dočkali v 79. minúte keď Kračmerova prihrávka uviazla v kaluži a peknou strelou
dosiahli čestný úspech a uzavreli skóre zápasu na 1:5.
V posledných minútach už všetci hráči uzimení, mokrí, zablatení a aj vyčerpaní čakali na posledný hvizd a koniec
stretnutia.
O týždeň, 24. marca 2019, naše mužstvo cestuje na prvé jarné ,,ostré“ ligové kolo do Kalinova. Tak prosíme fanúšikov –
držte palce, aby sme sa vracali s nejakými bodíkmi.

MŠK FOMAT MARTIN - U19
MŠK FOMAT MARTIN - TJ DRUŽSTEVNÍK BELÁ-DULICE

0:4 (0:3)
16.3.2019 o 10:00 - UT Martin - Prípravný zápas.
- Góly: -.
- Zostava: Kulich, Oberta, Tomka, Kraľovanský, R.Hanko, Kapitulčin, Kurica, Kocián, Šmehýl,
Bučo, M.Hanko.
- Náhradníci: Ursacher, Šútovec, Bliska.
- Striedania:
60´ ▲ Ursacher ▼ Hanko M.
75´ ▲ Šútovec
▼ Oberta
75´ ▲ Bliska
▼ Kulich
- Tréneri: Šupej Marián, Šmehýl Peter.
- Komentár trénera:
Skúsené mužstvo hostí nás vyškolilo z efektivity. Hra v poli bola z našej strany solídna, ale
nezvládli sme brejkové situácie hostí. Už druhý zápas sme nedali gól, naopak aj z pološancí
góly inkasujeme. Boli to ale kvalitné mužstvá s ktorými sme finišovali v príprave. Verím, že v
súťaži sa budeme tešiť my. Máme na to kvalitu.

MŠK FOMAT MARTIN - U17
MŠK FOMAT MARTIN - TJ DRUŽSTEVNÍK DRÁŽKOVCE

1:6 (0:3)
16.3.2019 o 12:00 - UT Martin - Prípravný zápas.
- Góly: Lopušan.
- Zostava: Raček, Hodža, Brodziansky, Ondrla, Had, Thomka, Kulich, Satina, Šmehýl, Lopušan,
Badáň.
- Náhradníci: Klyuchikov, Dolák, Šperka.
- Striedania:
- Tréneri: Šípka Marek, Jonis Štefan.
- Komentár trénera:
Generálka na majstrák vôbec nevyšla podľa našich predstáv. Hráči predviedli jeden z
najslabších výkonov v príprave. Počas zápasu sme mali len málo herných úsekov hry, v ktorých
sme boli lepší, ako hostia z Dražkoviec. Naša hra bola nepresná a strácali sme príliš veľa lôpt na
vlastnej polovici a nedostávali sme sa do našej typickej kombinačnej hry. V defenzíve sme boli
nedôrazní a v ofenzíve sa presadil tesne pred koncom Lopušan, hoci šancí na gól bolo viac.
Musíme si s hráčmi pohovoriť a počas týždňa sa dôkladne pripraviť na prvý jarný majstrovský
zápas.

MŠK FOMAT MARTIN - U16
MŠK FOMAT MARTIN - TJ TURČIANSKE KĽAČANY

9:2 (4:2)
17.3.2019 o 15:00 - UT Martin - Prípravný zápas.
- Góly: Klyuchikov 3, Badáň 2, Thomka 2, Šmehýl, Hajas.
- Zostava: Mondočko, Zimeľ, Talapka, Fazika, Košút, Hajas, Hideg, Šavol, Thomka, Velits,
Klyuchikov.
- Náhradníci: Bliska, Šmehýl, Badáň.
- Striedania:
- Tréneri: Dubovec Peter, Jonis Štefan.
- Komentár trénera:
Veľmi rád konštatujem, že chalani hrali s nasadením, zdravou agresivitou, chuťou do futbalu a
až na pár minút aj jednoducho a účelne. Po strate lopty sa ju snažili okamžite získať. Viacerí
hráči podali najlepší výkon v tomto roku. Stále máme však problém lepšie pracovať s
priestorom, výber miesta v ofenzívnej fáze hry, šírkový pohyb, viac využívať krajné vertikály,
no najmä obranná formácia po strate lopty ostáva ďaleko od seba, čo ešte musíme
natrénovať. Nemenej ma potešil aj tímový duch, vzájomné povzbudzovanie, pomoc jeden
druhému. Chalani sa mohli sami presvedčiť, že ak sa držia rád trénerov, tak padá viac gólov do
súperovej siete. Za predvedený výkon ďakujem každému jednému hráčovi!

MŠK FOMAT MARTIN - U15
MŠK FOMAT MARTIN - MFK ZVOLEN

2:1 (1:1)
17.3.2019 o 10:00 - UT Martin - Prípravný zápas.
- Góly: 27´- Lacko, 59´- Maroš.
- Zostava: Jadroň, Ruman, Spišák Ti., Beniač, Leško, Tretina, Girhardt, Maroš, Facuna, Pekelský,
Lacko.
- Náhradníci: Čapliar, Spišák To., Šotter, Vítek.
- Striedania:
36´ ▲ Spišák To. ▼ Leško
36´ ▲ Šotter
▼ Girhardt
65´ ▲ Vítek
▼ Facuna
- Tréneri: Turčina Marián, Malko Jakub.
- Komentár trénera:
Odohrali sme veľmi dobrý prvý polčas v ktorom sme si okrem jedného streleného gólu
vypracovali ešte minimálne štyri gólové šance a nastrelili dve žrde. Zápas sa však pre nás
nevyvíjal dobre, po našich dvoch tutovkách sme zbytočne inkasovali a do konca polčasu sme
dobíjali bránu hosti. Našťastie ešte pred koncom polčasu skóroval po rohovom kope hlavou
Lacko. Druhý polčas sme začali nekoncentrovane a pustili sme súpera do hry, čo sa nám mohlo
vypomstiť. Hostia začali byť nebezpečný a niekoľko krát sa dostali do výhodných pozícii na
zakončenie. Našťastie sme túto fázu prežili a desať minút pred koncom zápasu,
po individuálnej akcii a zakončení Tomáša Spišáka, skóroval Maroš. Myslím si, že pre nás je to
dobrý zápas na pozdvihnutie morálky družstva.

MŠK FOMAT MARTIN - U14
MŠK FOMAT MARTIN - MFK ZVOLEN

5:1 (3:0)
17.3.2019 o 12:00 - UT Martin - Prípravný zápas.
- Góly: Švehla 2, Mičuta, Lesev, Ursíny.
- Zostava: Veselovsky, Janeček, Ondruš, Homola, Doležálek, Mičuta, Lesev ,Lipinský, Botka,
Švehla, Frančák.
- Náhradníci: Šarlina, Botka, Kalnický, Bartejs.
- Striedania:
36´ ▲ Botka
▼ Frančák
36´ ▲ Šarlina
▼ Janeček
46´ ▲ Bartejs
▼ Lesev
56´ ▲ Kalnický
▼ Veselovský
- Tréneri: Furo Vladimír, Glejtek Andrej.
- Komentár trénera:
Odohrali sme v celku slušný zápas, prakticky počas celého zápasu sme boli lepším družstvom.
Dobre sme kombinovali, hrali sme kolmejšie bez zbytočných bezpečných prihrávok, strelili sme
pekné góly, viacero šancí sme ale aj zahodili. Pravdov ale je, že sme sa aj nevyhli viacerým
individuálnym chybám, ktoré pramenili v niektorých veciach z pohodlnosti hráčov. Opäť ma
potešil aj počet strelených gólov.

MŠK FOMAT MARTIN - U8
16.3. 2019 - Halový turnaj - Žilina.
-Celkové umiestnenie: Turnaj Bez Umiestnenia.
-Zúčastnené družstvá: MŠK FOMAT Martin, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK Vítkovice.
-Góly: Bez strelcov gólov.
-Zostava: Rumpeľ, Albrecht, Černák, Ďurmek, Kmeť, Cesar, Kráľ, Macko, Baka, Baranček,
Greňo, Barica.
-Tréneri: Fúčela Rastislav, Stančík Dušan.
-Výsledky: Turnaj Bez Výsledkov
-Komentár trénera:
V sobotu 16.03.2019 sme odohrali mini turnaj v Žiline a chalani si do sýtosti zahrali. Odohrali
sme 150 minút hracieho času, a ku koncu bolo vidieť, že už toho majú dosť. Hralo sa bez
rozhodcov a vyhlasovania výsledkov. Čo sa týka hry boli to vyrovnané zápasy až na zápas s
MŠK Žilina. Tam sme zaostávali hlavne fyzicky. Celkovo musíme chalanov pochváliť za výbornú
hru 1 na 1. V tom si myslíme, že sme spravili obrovský pokrok... Osobitne by som chcel
pochváliť Paťa Greňa, ktorý sa vôbec starších chalanov nezľakol a ukázal, že mu futbal chutí!

