
MŠK FOMAT MARTIN - U17 

 

   MŠK FOMAT MARTIN - FK ČADCA 

2 : 1   ( 0 : 0 ) 
 

8.5.2019 o 12:30 - PT Bystrička - II. Liga MD Stred - 30. kolo. 
 

- Góly: 57´- Kliutchikov, 80´- Kliutchikov.  
 

- Zostava: Bliska, Brodziansky, Talapka, Hodža, Satina, Kliuchikov, Lopušan, Ruttkay, Hajas, 
Thomka, Šmehýl. 
 

- Náhradníci: Rihanne, Košút, Badáň, Šperka, Fazika.     

- Striedania:              41´       Badáň    ▲   ▼ Talapka 
               41´       Fazika    ▲   ▼ Lopušan 
               52´       Šperka   ▲   ▼ Satina 
               62´       Rihanne ▲   ▼ Hajas 
               73´       Košút      ▲   ▼ Thomka    

- Tréneri: Šípka Marek, Jonis Štefan, Peter Dubovec. 
 

- Komentár trénera: Zápas bol napínavý od začiatku do konca, ale nehrali sme pekný futbal, skôr taký stereotypný, len 

kolmými prihrávkami dopredu, bez kreativity, myšlienky hlavne v prvom polčase. Loptu sme dlho mali na kopačkách a čakali sme 
kým nám ju protihráči odobrali. Súper hral jednoduchšie, lepšie otáčal ťažisko hry a často sa dostával do brejkových situácií. Často 
sme zle riešili aj situácie v obrannej fáze hry, kedy sme nedostupovali ku hráčom, alebo sme dostupovali zo zlej strany. Mali sme aj 
určitý taktický zámer so striedajúcimi hráčmi, ale niektorí vôbec nevstúpili do zápasu dobre, boli príliš pasívny a sami boli zrelí na 
striedanie. V druhom polčase sme ukázali pár pekných akcií a dokázali sme aj skórovať. Gól sme inkasovali od hráča hlavičkujúceho 
takmer z bránkovej čiary po rohu, čo bola veľká hrúbka v defenzíve. Niektorí hráči sa budú musieť zamyslieť nad svojim prístupom 
v tréningovom procese, pretože sa to už prejavuje aj v zápase. 
 
 

  MŠK RIMAVSKÁ SOBOTA - MŠK FOMAT MARTIN 

0 : 7   ( 0 : 3 ) 
 

11.5.2019 o 12:30 - PT Rimavská Sobota - II. Liga MD Stred - 23 kolo. 
 

- Góly: 17´- Ruttkay, 27´- Hodža, 34´- Šmehýl, 51´- Ruttkay, 52´- Rihane, 62´- Košút,  
78´- Brodzianský. 

 

- Zostava: Bliska, Kliuchikov, Thomka, Hajas, Šperka, Brodzianský, Hodža, Šmehýl, Ruttkay, 
Satina, Vajdel. 
 

- Náhradníci: Talapka, Košút, Rihane.     

- Striedania:               41´   Talapka ▲   ▼ Hajas 
     41´   Košút    ▲   ▼ Kliuchikov 
               52´   Rihane  ▲   ▼ Satina    

- Tréneri: Šípka Marek, Jonis Štefan, Dubovec Peter. 
 

- Komentár trénera:  Chalani sa dobre pripravili na zápas už povzbudzovaním starších kolegov. Dobrá nálada a chuť do 

futbalu sa preniesli aj na ihrisko. Hrali sme jednoducho, účelne, kombinačne, prenášali sme ťažisko hry, vytvorili sme si množstvo 
šancí a viaceré sme aj využili. V prvom polčase sa súper ani nepriblížil k nášmu pokutovému územiu, pretože sme hneď po strate 
lopty aktívnym pressingom nútili súpera k chybám. Bol som hrdý, že coachujem takú výbornú partiu s veľmi dobrým herným 
prejavom. Bol to najlepší výkon, aký som osobne pri týchto futbalistoch videl a za to si odo mňa zaslúžili okrem pochvaly aj limču. 
Mrzí ma len, že sa nám vážne zranil Košút. 


