
MŠK FOMAT MARTIN - UW19 

 

AS TRENČÍN - MŠK FOMAT MARTIN  

5 :  1  ( 1 : 1 ) 
 

29.05.2019 o 15:00 - UT Trenčín - I. Liga Dorastenky Skupina „B“ - 19. Kolo. 
 

- Góly: 30´ Kacvinská. 
 

- Zostava: Maťková, Civínová, Poloncová, Fančiová, Kacvinská, Žilková, Matiašková, Minčíková, 
Lilge, Cicková, Ďubašáková, Dvorská, Lukáčová. 
 

- Tréneri: Peržeľ Peter, Bolek Martin. 
 

- Komentár trénera: Opäť súper, ktorý mal pred sezónou ambície na titul, tento krát na 
domácom trávniku a proti nim naše baby. Paradoxne ale naše baby v prvom polčase boli 
lepšie. Častejšie na súperovej polke, častejšie v koncovke a oveľa bojovnejšie. Musím napísať 
aj to, že rozhodca nemal zrejme svoj deň lebo robil obrovské chyby. Každopádne za výkon 
našich dievčat som každej jednej veľmi vďačný.  
 
 
 
 
 

MŠK FOMAT MARTIN - UW19 

 

MFK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - MŠK FOMAT MARTIN  

4 :  2  ( 2 : 0 ) 
 

01.06.2019 o 10:00 - PT Banská Bystrica - I. Liga Dorastenky Skupina „B“ - 21. Kolo. 
 

- Góly: 67´- Ďubašáková 70´- Kacvinská.  
 

- Zostava: Maťková, Civínová, Poloncová, Fančiová, Kacvinská, Žilková, Matiašková, Minčíková, 
Lilge, Cicková, Ďubašáková, Dvorská, Lukáčová. 
 

- Tréneri: Peržeľ Peter, Bolek Martin. 
 

- Komentár trénera:  
Zdá sa, že nám sa dobre hrá proti papierovo silnejším súperom. Súperky boli lepšie hneď od 
začiatku to im uprieť určite nemôžem. Prvý polčas mali vo svojej réžií. Ale to, čo sa dialo 
v polčase druhom, sa muselo páčiť hádam všetkým. Za stavu 3:0 sme znížili krásnym 
zakončením hlavou. Hneď na to súper zahrával penaltu, ktorú naša brankárka chytila 
a z protiútoku sme boli zasa v šestnástke faulované my, a naša šanca bola premenená - 3:2, 
a „peklo“ na ihrisku v podaní FOMATu. Infarktové stavy však ukľudnil rýchli protiútok súpera, 
ktorý aj stanovil výsledok na konečných 4:2, čo je vynikajúce! S naším družstvom sa týmto 
zápasom rozlúčila naša vynikajúca hráčka Zuzka Lukáčová. Chcel by som jej aj touto cestou 
poďakovať za perfektné výkony a zaželať len to najlepšie v nasledujúcej kariére. Zuzka drž sa 
nám!  


