7. kolo IV. ligy JUH
Srdečne na dnešnom stretnutí
vítame celú krompašskú športovú
verejnosť, vrátane hráčov,
funkcionárov a fanúšikov
nášho dnešného súpera
z Veľkého Folkmara.

FK POKROK SEZ
KROMPACHY

FK SLOVAN
VEĽKÝ FOLKMAR

6. 9. 2015
15:30 hod.
Informácie o rozhodcovskej trojici
sme do vydania bulletinu nedostali.
Delegát stretnutia: Gavalier Vladimír, Poprad

Sponzori futbalu v Krompachoch

ZLIEVÁREŇ SEZ KROMPACHY
akciová spoločnosť

Predstavujeme dnešného súpera: FK SLOVAN VEĽKÝ FOLKMAR
Tréner:
Asistent trénera:
Vedúci mužstva:
Lekár:
Klubové farby:
Štatutár klubu:

Radek Sasák
Roman Jurko
Dalibor Hamrák
MRDr. Marián Znak
žltá, modrá
Imrich Papcun

Predpokladaná zostava:
30 – Martin Jurik, 13 – Maroš Sasák, 14 – Róbert Lukáč, 3 – Drahomír Diro, 5 – Peter Tomko,
4 – Roman Jurko, 15 – Lukáš Bačo, 7 – Miroslav Sovič, 9 – Tomáš Kaľavský, 12 – Ľubomír
Rusinko, 8 – Ľubomír Havran.
Náhradníci:
6 – Ján Drozd, 10 – Peter Serbin, 18 – František Škyrta, 11 – Marián Belej, 1 – Radek Sasák.
S obmeneným kádrom začali Folkmarčania nový súťažný ročník tradične. Tradične doma
so Spišskými Vlachmi a tradične remízou, tentoraz 0:0. Remízou sa skončilo aj ich druhé
stretnutie v Medzeve (3:3), lenže tam vyhrávali 15 min pred koncom 1:3 a domáci dosiahli
vyrovnávajúci gól v nadstavenom čase z PK.
V treťom kole v druhom spišskom derby, už boli stopercentní a po góloch Romana
Jurka vyhrali 2:0. Rovnaký výsledok sa zrodil aj o týždeň neskôr, keď znovu doma zdolali
Sobrance (Drozd, Jurko).
V piatom kole prekvapkali Michaľany a po víťazstve 0:5 (Havran 2, Jurko, Sovič, Lukáč)
si domov zaslúžene odviezli všetky body.
V minulom šiestom kole hostili doma nováčika z Borše a v 22 minúte prehrávali 0:1,
čím hostia pretrhli Martinovi Juríkovi (minulú jeseň bol na hosťovaní v Krompachoch)
290 minútovú sériu bez inkasovaného gólu. Tromi gólmi (Jurko 2, Sovič) však stretnutie otočili a tak sú po šiestom kole na výbornom druhom mieste. Spoločne s Horešom
a Spišskými Vlachmi dostali najmenej gólov – štyri a spoločne s Horešom sú jedinými
mužstvami, ktoré ešte neprehrali...
V minulom súťažnom ročníku sme Folkmarčanov doma porazili 1:0, keď jediný gól
stretnutia strelil v 84 minúte Juraj Kamenický. Odveta však vyšla lepšie Folkmarčanom,
ktorí nás doma vyprášili 4:1. V 26 minúte sme sa filipom Rychnavským ujali vedenia, lenže
Bačo, Šemrák a dvakrát Roman Jurko stretnutie otočili.
Podobne ako pred dvomi týždňami sa dá očakávať vyrovnaná šachová partia, o ktorej
výsledku môžu rozhodnúť hráčske individuality, resp. individuálne chyby. V jednom
ale budú zmienené derby stretnutia iné, rozhodovať budú poliaci a na to, aby sa na
ihrisku diali „divné veci“, (ako som sa dozvedel z Korzára z 24. 8. v článku „Spišské derby
rozhodol jeden gól“) bude potrebné zájsť v piatok do zmenárne :).
Takže držme našim chlapcom prsty, aby si domácu neporaziteľnosť udržali aj po
dnešnej nedeli a aby hojná divácka kulisa videla zaujímavé stretnutie, v ktorom rozhodnú
„srdce a zdravé pobitie sa o výsledok“.
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Predstavujeme nových hráčov FK Pokrok SEZ Krompachy
Meno Priezvisko:			
Dátum narodenia:			
Bydlisko: 				
Stav:				
Doterajšie futbalové pôsobenia:

Igor Labus
31.12.1992
Belehrad, Srbsko
slobodný
FK Rudňany

1. Kto je Igor Labus?
Narodil som sa v Prištine v Srbsku, ale od roku 1999
bývam v Belehrade. Futbal som začal hrať keď som mal
8 rokov. Môj prvý klub bol FC Radnički Nový Belehrad.
Za tento klub som odohral všetky žiacke mládežnícke
kategórie. V doraste som chytal za FK Zemun Milutinac,
kde som hral prvú belehradskú ligu. V A-tíme v FK Zmaj Zemun som debutoval keď som
mal 18 rokov a chytal som tam dva roky. Minulý rok som prestúpil do Rudnian a odchytal
jeden súťažný ročník. Dokončil som 8. ročníkov základnej školy, štyrri roky gymnázia
a v súčasnej dobe študujem štvrtý rok diaľkovo na Fakulte športu a telesnej výchovy
v Belehrade.
2. Prečo si sa rozhodol prísť hrať do Krompách?
V júli tohto roku som telefonicky dostal ponuku pripojiť sa k týmu Krompách. Veľmi dlho
som sa nerozhodoval, pretože som o tomto klube a jeho hráčoch počul len to najlepšie.
Po príchode do Krompách sa tieto pozitívne ohlasy potvrdili a ja som rád, že môžem byť
súčasťou tohto veľmi dobrého kolektívu.
3. Aké sú Tvoje futbalové ciele?
Mojím súčasným cieľom je, aby sa moja futbalová práca a odhodlanie v tréningu prejavilo
v súťažných stretnutiach tak, že spoločne dostaneme Krompachy o súťaž vyššie. Chcel by
som sa neustále zlepšovať a ak bude záujem z klubov z vyšších líg, rád by som si tieto
súťaže vyskúšal.
4. Aké možnosti v súťaži má podľa Teba súčasný krompašský káder?
So súčasným kádrom som viac než spokojný. Chlapci ma veľmi dobre prijali, čo bola moja
najväčšia obava. V mužstve je dobré vekové rozloženie a výhodou je, že starší spoluhráči
odovzdávajú svoje skúsenosti nám mladším, za čo som im veľmi vďačný.
5. Čo vieš (môžeš) povedať o našom dnešnom súperovi?
Veľký Folkmar má dobrý a skúsený tím, o čom hovorí aj aktuálny stav tabuľky. Minulý rok
sme s nimi odohrali dve stretnutia a hlavne to prvé vo Veľkom Folkmare bolo veľmi rušné.
No ako som už uviedol aj my máme dobrý tím, takže očakávam veľmi dobrú a zaujímavú
hru s množstvom šancí a krásnych gólov, hlavne v ich sieti.
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MLÁDEŽNÍCKE KATEGÓRIE
Aj v tomto školskom ročníku bude pokračovať úspešná spolupráca s CVČ Prima, vďaka
ktorej sa otvorí záujmový útvar futbal. Ten sa bude členiť na nasledovné krúžky:
Kategória
Starší žiaci
Mladší žiaci
Staršia prípravka

Rok narodenia
2001 - 2002
2003 - 2004
2005 - 2006

Mladšia prípravka

2007 a mladší

Vedúci krúžku
Roman Župa
Ján Šmida
Roman Tomčík
Radka Jochmanová
Štefan Goláb

kontakt
0908 402215
0908 569496
0915 925121
0907 645647
0918 105934

Tréningy
Po, Št 16,00 – 17,30
Po, Št 15,00 – 16,30
Po, St 15,30 – 17,00
Po, St 15,30 – 17,00

Informácie o konaní tréningov sú zatiaľ orientačné, všetko závisí od možností
prihlásených detí a samozrejme aj od prihláseného počtu. Nemusím, asi veľmi
zdôrazňovať, že čím väčší počet prihlásených detí, tým väčšie možnosti s technickým
zabezpečením krúžkov má aj CVČ Prima. V tomto súťažnom ročníku nám CVČ výrazne
pomohla so zabezpečením dopravy, úhradou nákladov za prenájom telocviční, so
zabezpečením športových pomôcok (lopty, prekážky, kondičné rebríky, rozlišovacie
tričká) a zabezpečením turnaja prípraviek.
Starší a mladší žiaci trénujú na futbalovom ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia na
Šimkovej lúke, resp. na tréningovej ploche bývalého klziska. Zimnú prípravu absolvujú
od januára do marca v telocvični ZŠ na Maurerovej ulici (starší žiaci), resp. v telocvični ZŠ
na Zemanskej ulici (mladší žiaci).
Staršia a mladšia prípravka bude mať tréningy do cca 15 októbra na futbalovom ihrisku
resp. multifunkčnom ihrisku pod Okrúhliskom. Po tomto termíne sa presťahujú do
telocvične ZŠ na Zemanskej resp. Maurerovej ulici. Tieto kategórie síce súťažné stretnutia
dlhodobého charakteru nehrávajú, ale tento rok sa už zúčastnili štyroch turnajov
(v SNV skončili na 6 mieste, na Slovinkách na 4. mieste, v Spišskom Hrušove na 2. mieste
a v Krompachoch turnaj vyhrali) a minimálne jeden v Širokom ich ešte čaká. Ich súpermi
na uvedených turnajoch boli Rudňany, Danišovce, Mníšek nad Hnilcom, Slovinky,
Harichovce, Široké, Spišský Hrušov, Spišské Vlachy a Markušovce.
Ak máte deti, synovcov a netere, vnukov a vnučky, ktorí by mali záujem športovať,
prihláste ich do niektorého z týchto krúžkov čím skôr, najneskôr však do 11. septembra
priamo v CVČ u pani riaditeľky Lovásovej, alebo hospodárky pani Hvizdošovej. Tam sa
deti pod vedením skúsených trénerov môžu fyzicky rozvíjať v najmasovejšom športe
planéty.
Na prihlásenie potrebujete vyplniť a odovzdať do CVČ prihlášku, ktorá je uvedená
na vedľajšej strane č. 5. Bližšie informácie môžete získať v CVČ na tel. č. 0915 938896
a 053 447 2956, na mojom čísle 0905 033 954 alebo podľa veku dieťaťa priamo u jednotlivých trénerov.
Za prihlásenie môžete zaplatiť vzdelávacím poukazom, alebo poplatkom 1.- eur/ mesiac, teda 10.- za celý školský rok.
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PRIHLÁŠKA

ŽIADOSŤ O PRIJATIE
do záujmového útvaru (ZÚ)  
v CVČ PRIMA v Krompachoch v šk. roku 2015/2016

Názov ZÚ: FUTBAL
Meno a priezvisko: .................................................................... Dátum narodenia: ......................
Trvalé bydlisko (presná adresa): ..................................................................................................
Prechodné bydlisko: ........................................................................................
Telefón (žiaka): ...........................................................................................
Škola: ................................................................................................
Trieda: ..............................................
Meno a priezvisko rodiča (zákonného zástupcu): .............................................................................
Telefón (rodiča/zákonného zástupcu): .....................................................................................
Poskytnem vzdelávací poukaz:* áno   -   nie
Žiak bude zaradený do záujmového útvaru len v prípade, ak bude prihláška kompletne
vyplnená a podpísaná. Prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 11.9.2015 !

V Krompachoch dňa			

podpis rodiča (zákonného zástupcu)

* nehodiace sa preškrtnite

5

STARŠÍ ŽIACI
22. 08. 2015
Krompachy – Spišské Vlachy
6:0 (2:0)
Góly:  Jánošik 3x, Dunka 2x, J.Sedlák,
Zostava: M. Bujňak, D.Šefčík, A. Geroč, M.Gožo, J.Sedlák, K.Dobrovič, A.Zimmemann, D.Jánošik,
F.Šmida, T.Chibeľ, M.Sedlák
Náhradníci: J.Dunka, M.Nemčík, D.Bernáth, M.Ferenčák, Š.Varga
29.08. 2015
Krompachy – Poprad
4:6 (4:3)
Góly: Gožo, Dunka, Zimmermann, M.Sedlák
Zostava: M. Bujňak, D.Šefčík, A. Geroč, J.Sedlák, K.Dobrovič, J.Dunka, A.Zimmemann, M.Gožo,
F.Šmida, T.Chibeľ, M.Sedlák
Náhradníci:  D.Magdoško, M.Ferenčák, Š.Varga
Začiatok zápasu nám vôbec nevyšiel. Keď sme už po 12 min prehrávali 0:3, tak by nikto na nás
nevsadil ani deravý groš. Obával som sa, aby to chlapcov úplne nedemotivovalo a aby sme doma
nedostali poriadnu nakládačku. No opak bol pravdou, chlapci to nevzdali, začali bojovať a za 15
min sme už vyhrávali 4:3, futbal sa musel divákom páčiť, pretože to bolo ako na hojdačke.
Chlapom po náročnom obrate už v druhom polčase začali odchádzať sily a súper opäť začal
dominovať. Dostával sa znovu do šancí, z ktorých sa mu podarilo ešte 3krát skórovať a tak vyhral
výsledkom 4:6.
Chcel by som chlapcov pochváliť za pekný útočný futbal, pretože s dávaním gólov sme mali
posledné dva roky vždy problém, ale v tomto stretnutí nám to horelo skôr v obrane, ktorá zvykla
byť našou doménou. Odišiel nám brankár k dorastencom a túto pozíciu plátame len hráčmi, ktorí
by boli užitočnejší v poli. Preto sa obraciam aj na Vás milí rodičia, starí rodičia, ak máte doma
(brankára) deti do 15 rokov a chcete, aby trávili svoj čas v kolektíve a urobili niečo pre svoje zdravie,
tak ich pošlite na ihrisko.
Zároveň by som chcel pogratulovať k 12 narodeninám Marekovi Gožovi, ktorý ich oslávil gólom
za starších žiakov. Hoci je Marek vekom mladší žiak, už druhý zápas patril k jedným z najlepších
hráčov na ihrisku.

MLADŠÍ ŽIACI
22. 08. 2015
Krompachy – Spišské Vlachy
2 :2 (2:0)
Góly: Ferenčak, Legát
Hráči: Varga Š. Seman P., Bernath D., Probala M., Legát Ľ, Stehlík B., Tomaško M., Majerník J., Kupec
M., Hamrák D., Mikel M., Ferenčák M., Nemčík M.
29.08.2015
Krompachy – Poprad
0:10 (0:4)
Hráči: Varga Š. Seman P., Bernath D., Probala M., Legát Ľ, Stehlík B., Tomaško M., Majerník J., Kupec
M., Hamrák D., Mikel M., Ferenčák M., Nemčík M.
Zápas hraný v nefutbalovej horúčave zvládli po všetkých stránkach lepšie hostia. Fyzicky na
nich naši chlapci nemali a nepomohli ani časté občerstvovacie prestávky. A keď sa zranil aj Marek
Ferenčák, ktorý jediný na súpera fyzicky stačil, bolo o osude zápasu rozhodnuté...
Nasledujúce stretnutia
3. kolo – 5.9.2015 Spišské Podhradie – Krompachy,
4. kolo – 12.9.2015 Krompachy - Smižany,
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DORAST
23. 08. 2015
Poprad – Krompachy
1:3 (0:2)
Góly: Chromčo - Segiň 2x, Hritz
Zostava: M. Vojčík - T. Hritz, P. Rybár,J. Horváth, P. Mních, M. Nalevanko, P. Rybár,R. Segiň, A. Bučák,
M. Ondov, J.Vietoris
Náhradníci: D. Živčák, D. Mižikár, J. Čech, R. Kuchár, J. Hvizdoš,
Taktika na tento zápas bola, že prvých pár minút sa stiahneme na polovicu a budeme brániť
a vyčkávať na brejky. Hrali sme na jedného útočníka a na 3 stredových záložníkov čo podľa mňa bol
základ úspechu v tomto zápase, pretože naša záloha zahrala výborne. Po jednej z dlhej nakopnutej
lopty sa do šance dostal Richard Segiň a ten skóroval. Druhý gól sme dali po štandardnej situácií,
kedy Adam Bučák skoro z polovice ihriska trafil brvno a odrazenú loptu vrátil do siete Tomáš Hritz.
Po týchto dvoch góloch sme sa osmelili a prevzali sme kontrolu nad hrou súper si nevytvoril za celý
polčas nič.
Druhý polčas sme prespali úvod a po chybe našej obrany a zlom postavení brankára súper
skóroval a dotiahol sa na rozdiel jediného gólu. My sme neprestali hrať, boli sme aktívni a výborne
napadali súpera. Ten nebol v obrane istý, nevedel dobre kombinovať, pretože sme mu to ani svojou
aktívnou hrou nedovolili. V 86 minúte kedy už obrana súpera bola vysunutá a súper vrhol všetky
sily do útoku sa z brejku presadil znova Richard Segiň a zaslúžene sme zvíťazili s Popradom 1:3.
29. 08. 2015
Krompachy – Spišský Štvrtok
2:1 (1:0)
Góly: Segiň, Živčák - Knapík
Zostava: M. Vojčík - Mikula N, J. Vojčík, P. Rybár, M. Nalevanko, R.Kuchár, J. Vietoris, M. Rybár,
R. Segiň, A. Bučák, M. Ondov,
Náhradníci: D. Živčák, J.Gožo, J.Horvath, D.Suchý, D. Mižikár, J. Hvizdoš,
Do zápasu sme vstúpil aktívne, súpera sme dostávali dobrým napádaním pod tlak a nedovolili
sme mu kombinovať. Po úvodnom oťukávaní sme hru dopredu zlepšili a snažili sme sa dlhými
loptami za obranu využiť rýchlosť nášho útočníka Segiňa, ktorý robil problémy obrane súpera.
Dostavali sme sa do šancí ale nedokázali sme presnejšie zakončiť. Musím pochváliť najmä Jozefa
Vietorisa, ktorý na krídle svojou priamočiarosťou a rýchlosťou platil na obranu súpera. V 42 minúte
sa po kolmej prihrávke za obranu dostal do šance Richard Segiň, ktorý nemal problém skórovať
a tak sme polčas viedli 1:0.
Aj druhý polčas sme začali dobre, kontrolovali sme hru no po jednej z mála chýb v našej
novozloženej obrane a nedorozumení sa súper dostal do šance, ktorú využil. Dovtedy si nič
vážnejšie nevytvoril a keďže my sme nedokázali odskočiť súperovi na rozdiel dvoch gólov ani po
100% šanci Richarda Segiňa tak prišiel zákonitý trest. Prestriedali sme niektoré posty, no kľúčové
striedanie bolo keď na ihrisko prišiel Dávid Živčák, ktorý našu hru oživil. Výborne v útoku podržal
loptu a tento zápas mu vyšiel. Po rohovom kope sa k odrazenej lopte dostal práve Dávid a krásnou
strelou k vzdialenejšej tyči rozhodol o našom víťazstve. Chlapcov musím pochváliť za bojovný
výkon, pretože počasie nám neprialo a bolo strašne horúco ale oni bojovali aj po inkasovanom
góle a pripísali sme si zaslúžené 3 body.
5. kolo - 5.9.2015 Spišský Štvrtok – Spišská Belá,  Ľubica – Spišské Vlachy, Harichovce – Kežmarok,
Veľká Lomnica – Rudňany, Levoča – Spišské Podhradie, Poprad – Smižany(6.9.2015), Prakovce –
Krompachy (6.9.2015)
6. kolo – 12.9.2015: Krompachy – Ľubica

7

TABUĽKA PO 6. KOLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16

Veľký Horeš
Veľký Folkmar
Medzev
Sobrance
KROMPACHY
Spišské Vlachy
Kalša
Strážske
Čaňa
Gelnica
Rožňava
Borša
Geča
Rudňany
Veľké Kapušany
Michaľany

Z
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

V
5
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0

R
1
2
1
0
0
2
1
3
1
4
2
1
1
1
0
2

P
0
0
1
2
2
1
2
1
3
1
3
4
4
4
5
4

Skóre
25 : 4
15 : 4
20 : 10
10 : 5
10 : 8
8
: 4
12 : 12
14 : 8
12 : 9
7
: 11
6
: 15
8
: 15
5
: 14
4 : 14
4
: 16
6
: 17

Body
16
14
13
12
12
11
10
9
7
7
5
4
4
4
3
2

+/10
2
1
0
3
2
1
0
-2
1
-4
-5
-5
-5
-3
-7

Zostávajúce zápasy 7. kola – 06.09.2015 o 15,30:
Maria Huta – Kalša (5.9.2015), Čaňa – Medzev, Borša – Sobrance, Michaľany – Rudňany,
Veľké Kapušany – Rožňava, Veľký Horeš – Geča, Stražské – Spišské Vlachy.
Nasledujúci program
8. kolo – 13.09.2015 o 15,30:
Sobrance – Krompachy (12.8.2015), Geča – Maria Huta, Michaľany - Borša, Medzev – Stražské,
Veľký Folkmár– Čaňa, Spišské Vlachy – Veľký Horeš, Kalša – Veľké Kapušany, Rudňany - Rožňava .
9. kolo – 20.9.2015 o 15,00:
Rožňava – Kalša(19.9.2015), Maria Huta – Spišské Vlachy(19.9.2015), Čaňa – Sobrance,
Stražské – Veľký Folkmár, Borša – Rudňany, Krompachy – Michaľany, Veľké Kapušany – Geča,
Veľký Horeš - Medzev

Sponzorom stretnutia je
FK POKROK SEZ KROMPACHY
Aktuálne informácie o krompašskom futbale môžete získať aj na našej webovej stránke
fk.pokrok.kromsat.sk
TRIK design s.r.o., reklamná agentúra
Krompachy, Hlavná č. 13

