HODNOTENIA ZÁPASOV - 6. Týždeň
Muži „A“
10.02.2018 o 13:30 UT MT: MŠK FOMAT MARTIN – TJ DRUŽSTEVNÍK BELÁ-DULICE 6 : 0 ( 3 : 0 )
Góly : Vajagič 3, Vikelič 2, Boďa.
-Zostava : Ihnatišin - Ďungel, Burger, Stašík, Sapieta - Líška, Cíger, Vojvoda - Kračmer, Vajagič,
Boďa.
-Striedali : Hažer, Lanko, Chovanec, Jesenský, Repáň, Vukelič, Tomka.
-Tréneri: Kuťka Vladimír, Vitek Vladimír.
-Komentár trénera :
V zápase sme potvrdili úlohu favorita a mužstva z vyššej súťaže. Výkon však určite nebol
optimálny. Hlavne v 1.polčase, kedy sme sa málo presadzovali v útočnej fáze a v obranných
činnostiach, a to hlavne v strede obrany, kde sme vyrobili množstvo taktických chýb, ktoré
však súper nepotrestal. Druhý polčas už bol jasne v našej réžii. Súperovi zjavne ubudli fyzické
sily, takže to už bolo len o tom, koľko gólov ešte pridáme. Zo zápasu ma teší hlavne fakt, že aj
napriek nie optimálnemu výkonu sme strelili veľa gólov a pripravili si množstvo streleckých
príležitostí a jasne vyhrali. Naopak, neteší ma hlavne 1.polčas, kedy bolo v hre množstvo
nepresností, technických nedostatkov a
taktických chýb v obranných činnostiach. Strácali sme ľahké lopty, hrali komplikovane,
zdĺhavo, na veľa dotykov, kazili finálne prihrávky. Dnes hlavne stredoví hráči hrali na veľa
dotykov a nepresne, čím výrazne trpela kvalita hry.
Pravdou je, že s kvalitnejším súperom by sa nám tieto veci nemuseli vyplatiť a veľmi ťažko by
sa nám do zápasu znovu naskakovalo.
Už v sobotu hráme na UT v Považskej Bystrici, kde nám súperom bude FK Iskra Borčice. Borčice
disponujú kvalitným kádrom a hráčmi zo skúsenosťami z 1. a 2.ligy, takže podobným chybám z
dnešného zápasu sa musíme vyvarovať.

Muži „A“
10.02.2018 o 13:30 UT PB: FK ISKRA BORČICE - MŠK FOMAT MARTIN - 4 : 1 ( 2 : 1 )
Góly : Vajagič.
-Zostava : Ihnatišin - Ďungel, Stašík, Tomka, Lanko - Chovanec, Jesenský, Vojvoda - Kračmer,
Vajagič, Repáň.
-Striedali : Burger, Líška, Cíger, Vukelič.
-Tréneri: Kuťka Vladimír, Vitek Vladimír.
-Komentár trénera :
Dnes sme neodohrali dobrý zápas. S kvalitným súperom sme urobili veľké množstvo chýb,
hlavne technických v herných činnostiach, ale aj taktických pri bránení, resp. pri presingu.
1. polčas bola hra vyrovnaná, dostali sme však 2 lacné góly po obrovských chybách. V závere
sme znížili gólom Vajagiča. Druhý polčas už súper celkom jednoznačne dominoval, my sme

strácali takmer každú loptu už v zárodku. Naopak súper bol veľmi presný a nedal nám loptu
zadarmo. To nás stálo veľa síl, v podstate sme mali v tejto fázy zápasu bežecký tréning, a keby
bol súper presnejšie zakončoval, tak určite prehráme aj vyšším rozdielom.
Zápas nám ukázal veľa vecí, na ktorých musíme v tréningovom procese pracovať a zlepšovať,
resp. čo nám chýba k úrovni takého mužstva, aké je dnes Borčice. Borčice síce vedú III.ligu
západ, ale kvalitou hráčskeho kádra sú na úrovni popredných mužstiev II.ligy. Ešte viac musíme
pracovať v technických veciach ako sú prihrávka, či prebratie lopty pod tlakom súpera, kde nás
to dnes vyzlieklo donaha. Musíme zlepšiť súhru hráčov pri napádaní súpera, pretože ak to
niektorý hráč vypustí, tak kvalitní súperovi hráči nám vyjdú z presingu, čo je potom veľký
problém. Musíme hľadať bežecky rýchle typy hráčov, pretože nemáme možnosť, ako mužstvo,
sa presadzovať rýchlosťou a nábehmi za súperovu obranu. Som rád, že sme tento zápas hrali,
že nám tieto nedostatky ukázali, pretože už na hráčoch bolo badať uspokojenie
z predchádzajúcich výkonov a výsledkov, pričom doma sme boli v zápasoch zo súpermi zo
IV.ligy úplne dominantný. Dostali sme také výchovné futbalové zaucho, aby sme nelietali
v oblakoch, ale poctivo pracovali v tréningovom procese.

Muži „B“
11.02.2018 o 15:30 –UT Martin: MŠK FOMAT Martin„B“ – TJ DRUŽSTEVNÍK BELÁ-DULICE
3:4(2:1)
Góly : Vukanovič 2, Prežel.
-Zostava : P.Hážer, J.Lilge, M.Kakoš, S.Gregor, M.Mráz, P.Peržel, M.Sapieta, L.Turčina,
P.Palenčár, P.Cíger, V.Vukanovič.
-Striedali : T.Dianovský ( P.Palenčár ), T.Gomaa ( M.Mráz), M.Rúrik ( L.Turčina),
V.Ondrla ( S.Gregor ), M.Liháň ( P.Cíger), M.Mráz ( V.Vukanovič), P.Pálenčár ( J.Lilge ).
-Tréneri: Šupej Marián, Skalak Miroslav.
-Komentár trénera :
Aj napriek prehre som s výkonom mužstva spokojný. Dobre sme kombinovali, boli sme v
neustálom pohybe, s čím malo mužstvo Belej problémy. Zaslúžene sme sa ujali vedenia gólom
Vukanoviča , ale ďalšie sme už nepridali. Hosťom sa podarilo vyrovnať po kurióznom góle, ale
my sme opäť išli do vedenia gólom P.Peržela. Druhý polčas sme vystriedali až päť hráčov , čo
sa mierne prejavilo na kvalite hry. Aj napriek tomu sme boli lepší. Hostia ale gólovo opäť
trestali, keď Kucej parádnym priamym kopom nedal Hážerovi šancu. Opäť sme išli do vedenia,
keď sa presadil Vukanovič. Ani to však na víťazstvo nestačilo , lebo Belá v závere otočila
výsledok vo svoj prospech.

U 19
10.02.2018 o 10:00 –UT PB: MŠK Považská Bystrica - MŠK FOMAT Martin 1 : 2 ( 1 : 1 )
Góly : M.Vrábeľ , R.Dinga.
-Zostava : P.Kulich, P.Bielik, Ľ.Pisarčík „C“, V.Vírec, D.Laššuth, L.Kapitulčin, S.Popelka, M.Kurica,
M.Vrábeľ , R.Dinga, M.Krška.
-Striedali : M.Šavol (P.Bielik), P.Strapko (P.Kulich), L.Kocián ( M.Vrábeľ), A.Hideg ( M.Krška).
-Tréneri: Šupej Marián, Šmehýl Peter.
-Komentár trénera :
Odohrali sme výborné stretnutie. Počas celého zápasu sme jasne dominovali, dobre sme
kombinovali , no chýbala nám väčšia efektivita v zakončení.
U17
10.02.2018 o 12:00 –UT PB: MŠK Považská Bystrica - MŠK FOMAT Martin 2 : 3 ( 1 : 1 )
Góly : M.Vrábeľ , R.Dinga.
-Zostava : Raček, Sedlák, Šperka, Marušin, Šútovec, Černek, Kraľovanský, Brodziansky, Had,
Hanko R., Hanko M.
-Striedali : Thomka (Šperka ), Zimeľ (Černek ), Schnieder (Had ), Ondrla (Sedlák).
-Tréneri: Šupej Marián, Šmehýl Peter.
-Komentár trénera :
V tomto prípravnom zápase sme skúšali nové systémové veci, a hlavne v prvom polčase nám
slabšie fungovala organizácia v defenzíve. Súper hneď v 2 min išiel do vedenia po brejkovej
situácii, keď chalani nedokázali dostatočne rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu. Po
inkasovanom góle sme začali v zápase dominovať a do polčasu sa nám podarilo vyrovnať.
V druhom polčase pokračovala naša dominancia a nakoniec sme víťazstvo strhli na našu
stranu. Súper počas celého zápasu hral agresívne, niektoré zákroky boli až príliš vyhrotené
a hrozili zranenia.
U15
11.02.2018 o 10:00 – UT Martin: MŠK FOMAT Martin - MFK VÍTKOVICE 1 : 6 ( 0 : 3 )
Góly: po uzávierke.
-Zostava: po uzávierke .
-Striedali: po uzávierke
-Tréneri: Furo Vladimír, Hollý František.
-Komentár trénera :
Bez komentára, po uzávierke.

U14
11.02.2018 o 12:00 – UT Martin: MŠK FOMAT Martin - MFK VÍTKOVICE 0 : 3 ( 0 : 2 )
Góly:-Zostava: Lilge, Ruman, Pekelský, Tretina, Leško, Spišák Ti. , Medek, Maroš, Švehla, Facuna,
Pavlík .
-Striedali: Štanga, Hlavenka, Gierhardt, Rybakov, Lacko, Segeč .
-Tréneri: Turčina Marián a Malko Jakub.
-Komentár trénera:
Zápas dvoch rozdielnych polčasov, s nepriaznivým konečným výsledkom pre nás. V prvom
polčase sme my diktovali tempo zápasu. Boli sme futbalovejší, vytvorili sme si niekoľko
gólových príležitostí, žiaľ neboli sme efektívni. Súper naopak využil z minima maximum, keď po
našich dvoch individuálnych chybách dokázal dva krát skórovať. V druhom polčase sa hra
vyrovnala, už sme neboli takí dominantní a do hry sa dostávali viac hostia. Tí dokázali ešte raz
skórovať po strele z veľkej vzdialenosti, ale inak už nebolo moc šanci na oboch stranách. Súper
si víťazstvo zaslúžil, hlavne pre to, že bol efektívnejší pred našou bránou, dôraznejší v
osobných súbojoch a spravil minimum chýb v defenzívnych činnostiach.

U13
11.2.2018 o 13:00 - UT Martin: MŠK FOMAT Martin - FK Jupie FŠMH Podlavice -:- ( -:- )
-Zápas bol zrušenýU12
11.2.2018 o 14:15 - UT Martin: MŠK FOMAT Martin - FK Jupie FŠMH Podlavice - : - ( - : - )
-Zápas bol zrušenýU9
11.2.2018 – Halový turnaj Prípraviek Stará Ľubovňa (3. miesto)
-Zostava: Brisuda, Kalnický, Korotvička, Tuna, Lacko, Medek, Moric, Kováč, Cesar
-Tréner: Martin Bolek
-Výsledky:
MŠK FOMAT Martin - 1. MŠK Kežmarok 3:1
MŠK FOMAT Martin - FK Poprad 6:2
MŠK FOMAT Martin - MKS Sandecja Nowy sacz 3:5
MŠK FOMAT Martin - MKS Sandecja Nowy sacz 0:1
MŠK FOMAT Martin - MFK Stará Ľubovňa 5:1

-Komentár trénera :
Dňa 11.2.2018 odohrala polovica U9 družstva turnaj v Starej Ľubovni. V ťažkej konkurencií
sme postúpili zo základnej skupiny z druhého miesta po jednej prehre. V súboji o postup do
finále sme hrali veľmi dobrý zápas so súperom Sandecja Nowy sac (PL), avšak po nešťastnom
vlastnom góle do finále postúpil práve súper a nám zostalo odohrať zápas "len" o tretie
miesto. V ňom sa nám ale podarilo presvedčivo zvíťaziť a obsadili sme konečné tretie miesto.
Najlepším brankárom turnaja bol vyhlásený brankár FOMATu Tobias Brisuda. Veľmi dobré
výkony okrem nášho brankára podali aj Lacko, Tuna a Korotvička.
U8
10.2.2018 – Halový turnaj v Badíne (3. miesto)
-Zostava: Fúčela,Veterník,Šmehýl,Knapko,Trancygier,Lipták,Beller,Truchlík
-Góly: Truchlík 3, Lipták, Šmehýl, Veterník.
-Tréneri: Stančík Dušan, Fučela Rasťo.
-Výsledky:
MŠK FOMAT Martin – Jupie FŠMH Podlavice A 1:1
MŠK FOMAT Martin – Jupie FŠMH Podlavice B 2:1
MŠK FOMAT Martin – MŠK Rimavská Sobota 0:1
MŠK FOMAT Martin – FO Podbrezová 3:0
MŠK FOMAT Martin – FK Poprad 0:1
-Komentár trénera:
Dňa 10.2.2018 sme sa zúčastnili turnaja v Badíne, ktorý organizoval Jupie FŠMH Podlavice.
Obsadili sme celkové tretie miesto. V každom zápase sme pôsobili futbalovejším dojmom, ale
doplácali sme na nízku efetivitu v zakončení. Najviac nás preverili družstvá Jupie A a B ,
s ktorým sme odohrali kvalitné zápasy. S celkovým herným prejavom som bol spokojný.
U8
11.2.2018 – domáci halový turnaj Prípraviek ECCO CUP 2018 (1. miesto)
-Zostava: Fúčela, Veterník, Johanides, Krcho, Kokavec, Frniak, Hanko, Truchlík, Zuskin
-Góly: Truchlík 6, Zuskin 5, Veterník, 5, Frniak 2, Krcho 2, Hanko.
-Tréneri: Stančík Dušan, Fučela Rasťo.
-Výsledky zápasov:
MŠK FOMAT Martin – FC Juventus Žilina 8:1
MŠK FOMAT Martin – MFK Dolný Kubín 7:0
MŠK FOMAT Martin – MFK Ružomberok 2:1
MŠK FOMAT Martin – FC Spartak Trnava 2:1
MŠK FOMAT Martin – Jupie FŠMH Podlavice 3:2

-Komentár trénera:
Domáci turnaj zastihol našich chlapcov v pohode. Tešili sa na to, že budú súperiť so silnými
súpermi z Trnavy , Ružomberka, Žiliny, B. Bystrice ale aj D. Kubína. V prvých dvoch zápasoch si
s chuti zastrieľali, čím sa naladili na zápasy so silnými súpermi, ktorými boli chlapci z Trnavy,
Ružomberka a B. Bystrice. Aj v týchto zápasoch dominovali. Niektoré akcie tešili nás trénerov
ale aj divákov. Treba pochváliť všetkých, počnúc najlepším brankárom turnaja Fúčelom,
končiac najužitočnejším hráčom družstva, Truchlíkom. Zaslúžene obsadili 1. miesto a opäť
potvrdili že patria medzi popredné družstvá vo svojej kategórii. Už teraz máme sľúbené
pozvanie na turnaj, ktorý bude v lete organizovať Spartak Trnava.

