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 FOKMAR

5. 10. 2014
14:30 hod.
Hlavný rozhodca: Peter Dolhý, Bardejov
Asistent rozhodcu č.1: Ivana Lešková, Košice
Asistent rozhodcu č.2: Oliver Šuba, Letanovce
Delegát stretnutia: Peter Bednár, Spišská Nová Ves

Sponzori futbalu v Krompachoch

ZLIEVÁREŇ SEZ KROMPACHY
akciová spoločnosť

Predstavujeme dnešného súpera: ŠK SLOVAN VEĽKÝ FOLKMÁR
Tréner:
Vedúci mužstva:		
Štatutár klubu:

Sasák Radek
Kandrik Ivan
Papcun Imrich

Predpokladaná zostava: 1 – Marek Rodák, 2 – Radoslav Školník, 3 – Zoltán Mikluš,
4 – Miroslav Hrobko, 6 – Milan Kočiš, 9 – Tomáš Kaľavský, 10 – Peter Serbin, 11 – Marián Belej,
14 – Róbert Lukáč, 18 – Ladislav Šemrák, 21 – Maroš Sasák.
Náhradníci: 12 – Jakub Karas, 15 – Lukáš Bačo, 16 – Radoslav Sasák
Náš dnešný súper začal tento súťažný ročník tradične doma so Sp. Vlachmi, a i keď nebol
lepším mužstvom, tak gólmi Beleja a Serbina dvakrát viedli. Lenže Vlašania dokázali vždy kontrovať a tak sa stretnutie skončilo zaslúženou remízou 2:2.
V nasledujúcom kole v Medzeve žiaden gól nepadol a tak Folkmarčania zaznamenali druhú
remízu, tentoraz 0:0.
Remíza sa zrodila aj v treťom kole, keď v druhom Spišskom derby remizovali folkmarčania
doma s Rudňanami 1:1, keď aspoň bod zachraňoval z priameho kopu v 65 min. Miroslav Sovič.
Stretnutie však bolo mimoriadne nervózne a po stretnutí vyvrcholilo inzultáciou vedúceho
mužstva hostí domácim divákom, čo neostalo bez trestu.
   V 4. kole sa vo Veľkom Folkmari tešili z víťazstva, keď beznádejne posledný Poproč porazili gólmi Kaľavského, Serbina a Soviča konečne zvíťazili 3:0. Toto víťazstvo ich poriadne
nakoplo.
V nasledujúcom kole vyhrali v Michaľanoch 1:0, keď sa po dlhšej dobe pripomenul kanonier
Marián Belej. Ako sa sám vyjadril, boli v tomto stretnutí absolútne efektívní.
V 6. kole doma si dvoma gólmi Miroslava Soviča poradili s Kráľovským Chlmcom.
Až v 7. kole zaznamenali naši dnešní hostia prvú prehru. V Šaci to znovu dlho vyzeralo na
bezgólovú remízu. Domáci sa ujali v 38 min vedenia 1:0 ale už v 41 min Marián Belej vyrovnal
na 1:1. Lenže už o minútu šli domáci do vedenia znovu. V druhom polčase už padol iba jeden
gól, ktorý padol v 90 minúte a domáci ním poistili svoje víťazstvo na 3:1.
Už o týždeň sa znovu naladili na víťaznú vlnu a doma rozstrieľali Čaňu 5:1. Síce znovu prehrávali 1:0, ale potom sa už presadili len domáci, po 2 krát Marián Belej a Miroslav Sovič a raz
Radoslav Školník.
MAsi doteraz najslabší výkon podali folkmarčania v 9. kole v Strážskom. Od 18 minúty síce
viedli 0:1, keď gól zaznamenal Školník. V 32.min však domáci hráč Miroslav Karafa vyrovnal.
V 38 minúte došlo k vzájomnému napadnutiu domáceho Hrjaka a hosťujúceho Soviča a obidvaja šli predčasne pod sprchy. V druhom polčase sa ešte raz v 58 min presadil Karafa a tak tri
body ostali v Strážskom.
Minulý týždeň hostili lídra tabuľky z Veľkého Horeša, keď zvíťazili gólmi Serbina a Školníka
2:0.
Náš posledný domáci vzájomný zápas sa uskutočnil 29.8.2012. V bráne s Jarom Uličným sa
pred návštevou 500 divákov skončilo stretnutie nerozhodne 0:0. V odvete sme 17.4. 2013 vo
Folkmari vyhrali 0:2, keď góly zaznamenali Rychnavský Filip a Košč Ivan.
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Predstavujeme nových hráčov FK Pokrok SEZ Krompachy

Prvý ročník turnaja starších žiakov na počesť
MUDr. Jána Latkaniča
(týždenník Korzár 23. 9. 2014)
„KROMPACHY. Na dobrých ľudí sa nezabúda. Medzi významných predstaviteľov
krompašského futbalu patril Ján Latkanič.
Okrem práce v tunajšej nemocnici svoj drahocenný čas venoval futbalu. Nezabudnuteľný
bol mládežnícky turnaj starších žiakov v roku 1997, ktorého bol riaditeľom.
Na jeho počesť bol v nedeľu 21. septembra 2014 zorganizovaný 1. ročník Memoriálu Jána
Latkaniča.
„Verím, že tento turnaj bude spomienkou hodnou tohto veľkého človeka a že sa postupne
stane tak významným a veľkým, ako bol zmienený medzinárodný turnaj,“ povedal vo svojom
príhovore riaditeľ turnaja. Ján Biľ
Výsledková listina turnaja:
Krompachy – Levoča 3:0 (Ontko, Maťašovský, Zimmerman). MFK Košice – Ľubotice 2:1.
Zápas o 3. miesto: Ľubotice – Levoča 2:1.
Finále: Krompachy – MFK Košice 1:1 (Maťašovský) , na pokutové kopy 3:5.
Konečné poradie: 1. MFK Košice, 2. Krompachy, 3. Ľubotice, 4. Levoča.“
Najlepší brankár:
Najlepší strelec:		
Najlepší hráč:

Jakub Kochan – Levoča
Kristián Kušnír – Ľubotice
Róbert Maťašovský – Krompachy
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STARŠÍ ŽIACI
27.09.2014
Plavnica – Krompachy
2:1
(1:1)
Góly: Sedlák J.
Zostava: M. Vojčík –S. Mikula, J.Čech, J. Sedlák, K.Dobrovič, D. Suchý, A.Zimmermann,
N.Mikula, R. Maťašovský, T. Chibeľ, M. Ondov,
Náhradníci: P. Maťašovský, M. Bujňák, Alexej Kurilla, Marko Paulovič.
Zápas sa hral na kvalitnom ihrisku, v príjemnom prostredí s prerobenými šatňami a nedávno
dokončenou peknou tribúnou. Od úvodu to bol dobrý futbal. Domáci sa už v 8 minúte ujali
vedenia z prísne nariadeneného pokutového kopu, po neúmyselnej ruke nášho hráča vo
vlastnej šestnástke. Po góle sme boli lepším mužstvom, vytvorili sme si aj dobré gólové šance
a jedn;u z nich sa nám v 22 minúte podarilo aj premeniť. Bol to roh, ktorý výborne zahral
Tomáš Chibeľ a na bránkovej čiare dokopol loptu do súperovej brány Ján Sedlák. Druhý polčas
sme začali katastrofálne a dovolili sme, aby si domáci za prvých 5 minút vytvorili tri čisté
gólové šance. Ale neskórovali z nich, pretože nás podržal náš vynikajúco chytajúci brankár
Miško Vojčík. Plavničania asi 10 minút pred koncom zápasu strelili rozhodujúci gól po našej
chybe, keď sme neboli schopní odkopnúť jednoduchú loptu z vlastnej päťky. Roman ŽUPA
29.09.2014
Krompachy – Sp. Podhradie 2:2 (2:1)   Predohrávka z dňa 4.10.2014
Góly: Maťašovský R., Ondov
Zostava: M. Vojčík – M. Ondov, S. Mikula, T. Chibeľ, P. Rybár, J. Sedlák, K.Dobrovič, D. Suchý, D.
Mižikár, N.Mikula, R. Maťašovský.
Náhradníci: J.Čech, A.Zimmermann, M. Bujňák, P. Maťašovský
MChlapci na zápas nastúpili so strachom, lebo Spišské Podhradie malo výškovú prevahu
a dúfam, že nie aj vekovú. Snažil som sa ich presvedčiť, že ak sú hráči vyšší neznamená,
že sú hneď aj lepší ako my. Ale neplatilo to o ich hráčovi číslo 3, pretože keď vzal loptu na
svojej polovici ihriska, tak prešiel cez našu zálohu a obranu ako pomedzi kuželíky a strelou
z 10 metrov prekonal aj nášho brankára 0:1. Po góle chlapci začali viac využívať Roba
Maťašovského, ktorý svojou rýchlosťou robil problém súperovej obrane a po jednom z jeho
pekných sólových prienikov vyrovnal stav stretnutia na 1:1. Jeho ďalší prienik zastavili hostia
nedovolene až tesne pred pokutovým územím a z nariadeného PVK sme sa dokonca ujali
vedenia. Exekútorom kopu bol Matúš Ondov a ten nádhernou strelou okolo múru vymietol
pavučinu na pravom hornom rohu súperovej brány. Po zmene strán sme sa viac-menej
zamerali na obranu, aby sme nedostali gól a hrali sme na rýchle protiútoky. Po jednom
z nich náš rýchlik Róbert Maťašovský predbehol obranu a išiel sám na brankára, ktorý sa
mu v šestnástke hodil pod nohy, (podľa môjho názoru to bol nedovolený zákrok, ktorého
následkom malo byť nariadenie pokutového kopu, ale píšťalka rozhodcu ostala v tomto
momente nemá) následkom toho bolo, že náš útočník spadol a nepodarilo sa mu skórovať.
Hostia upravili stav stretnutia na konečných 2:2, keď sme podobne ako v zápase s Plavnicou
doplatili na slabý dôraz vo vnútri nášho pokutového územia. Asi 10 min pred koncom zápasu
došlo k zrážke nášho brankára Miška Vojčíka s hosťujúcim útočníkom, ktorý ho nechtiac
zasiahol kolenom do tváre. Vyšetrenie v nemocnici našťastie zlomeninu sánky nepotvrdilo
a aj touto cestou chcem Miškovi popriať skoré uzdravenie. Roman ŽUPA
Nasledujúci program starších a mladších žiakov:
10. kolo - 11.10.2014: Kežmarok – Krompachy
11. kolo - 18.10.2014: Krompachy – Nová Ľubovňa
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MLADŠÍ ŽIACI
27.09.2014
Plavnica – Krompachy
2:1
(2:1)
Góly: V. Čech
Súpiska: M. Sedlák – P. Tomčík, M. Gožo, D. Šefčík, F. Šmida, A. Geroč, M. Ferenčák,
P. Maťašovský, V.Čech, D. Hamrák, Š. Varga, L.Figľar, D.Magdoško, A.Lovás.
Zápas hraný v chladnom počasí mal dobré tempo aj kvalitu z našej strany. Súper mal
dostatok kvalitných hráčov, tak striedal každých 10 minút celé mužstvo, okrem brankára. Naši
chlapci dobre kombinovali a dobrými presnými prihrávkami eliminovali fyzické prednosti
súpera. Po rohovom kope sme sa ujali vedenia gólom Vila Čecha. Súper sa nevzdával a po
prudkej strele z diaľky a nešťastnom zákroku nášho brankára vyrovnal. Tej smoly bohužiaľ
nebolo včera dosť. Po nedorozumení v našej obrane trafil obranca pri odkope brankára do
tváre a lopta sa odrazila do našej brány. V druhom polčase naša veľmi dobrá hra pokračovala,
chlapci si boli vedomí možnosti dobrého výsledku, a tak bojovali do konca zápasu. Spolu
s náhradníkmi sme vytvorili jednoliaty tím, ktorý šiel za možným úspechom, ale bohužiaľ
nepodarilo sa nám to.
29.09.2014
Krompachy – Sp. Podhradie  1 : 11 (1 : 5) Predohrávka zo 4.10.2014
Góly: Marek Gožo
Súpiska: M. Sedlák – P. Tomčík, A. Geroč, M. Gožo, P.Klein, D. Šefčík, F. Šmida, D. Hamrák,
A.Zimmermann. M. Ferenčák, Š. Varga, D.Bernáth, L.Figľar, D.Magdoško, A.Lovás.
Na zápas proti najlepšiemu mužstvu súťaže chlapci nastúpili odhodlane a bojovne naladení.
Vyrovnaným súperom sme však boli len do 10 minúty kedy padol prvý gól do našej siete.
Potom sa naplno začala prejavovať kvalita nášho súpera. Marek Gožo síce stihol dať čestný
úspech do súperovej brány ešte do prestávky, ale to bolo z našej strany všetko. Pozitívom je
skutočnosť, že príležitosť zahrať si s výborným súperom dostali aj všetci hráči z našej lavičky.
Ján Šmida
Aj v tomto školskom ročníku pokračuje úspešná spolupráca s CVČ Prima, vďaka ktorej sa
otvára záujmový útvar futbal. Ten sa člení na nasledovné krúžky:
Kategória

Rok narodenia

Vedúci krúžku

Kontakt

Tréningy

Starší žiaci

1999 - 2001

Roman Župa

0908 402215

Po, Št 16,00 – 17,30

Mladší žiaci

2002 - 2003

Ján Šmida

0908 569496

Po, Št 15,00 – 16,30

Staršia prípravka

2004 - 2005

Štefan Goláb

0918 105934

Po, St 15,30 – 17,00

Mladšia prípravka

2005 a mladší

Mária Jochmanová

0918 120924

Po, St 15,30 – 17,00

Starší a mladší žiaci trénujú na futbalovom ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia na
Šimkovej lúke. 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 má tréningy v telocvični ZŠ na Zemanskej ulici.
Ak máte deti, vnukov, známych, ktorí by mali záujem prihlásiť sa do niektorého
z týchto krúžkov, kde sa deti pod vedením skúsených trénerov môžu športovo rozvíjať
v najmasovejšom športe planéty, prihláste ich čím skôr, najneskôr do konca októbra priamo
v CVČ na tel. č. 0915 938 896.
Bližšie informácie môžete získať priamo aj od vedúcich jednotlivých krúžkov .
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DORAST
20.09.2014
Krompachy – Sp.Vlachy 3:0 (1:0)
Góly: Cmorej 2x, Segiň
Zostava: T.Schovnický - T. Hritz, D.Hrobák, M. Rybár, E. Cmorej, P. Mních, M. Nalevanko,
M.Vojtek, R. Segiň, A. Bučák,F. Mních.
Náhradníci: D.Živčak, S. Brutovský, R.Kuchár, J. Vietoris, J.Horváth, P.Staňa
Tradičné susedské derby so Sp.Vlachmi je pre našich chlapcov vždy motivujúce a tak tomu
bolo aj tentoraz. Zápas sme začali aktívne,ale možnosti ktoré sme mali sme nedotiahli do
gólového efektu. Súper postupne hru vyrovnal a videli sme skôr boj ako peknú hru. V 35.min.
sme však mali možnosť zahrávať pokutový kop za ruku hostí v 16-tke. Erik Cmorej penaltu
premenil a viedli sme 1:0.
Druhý polčas bol vyrovnaný a čakalo sa na gól. Vykúpenie prišlo v 58. minúte keď R. Segiň
dosledoval zdanlivo stratenú loptu a po chybe brankára zvýšil na 2:0. Po tomto góle sa chlapci
uvoľnili a zlepšili svoju hru čoho výsledkom bola konečne premenená hlavička Erika Cmore
ja po centri Mareka Vojteka v 71.minúte a završené víťazstvo na 3:0.Chlapci sa presvedčili,
že aj keď sa hra nedarí, tak sa netreba vzdávať a treba zabojovať, výsledok sa potom dostaví.
Rychnavský
28.09.2014
Poprad – Krompachy
1:0 (1:0)
Góly: nikto
Zostava: T.S chovnický - S. Brutovský, T. Hritz, D.Hrobák, M. Rybár, E. Cmorej, M. Nalevanko,
M.Vojtek, R. Segiň, A. Bučák,F. Mních.
Náhradníci: D. Živčak, J. Vojčík, J. Vietoris, R. Kuchár, J.Horváth, R.Bendík, P. Staňa
Stretnutie sa hralo v nedeľu a tak som na lavičke v tomto stretnutí nahradil Jara
Rychnavského. Nikdy v doterajšej trénerskej praxi sa mi ešte nestalo, aby sme 45 min pred
začiatkom zápasu boli na súperovom ihrisku nakoniec skôr než domáce mužstvo. Všetko
bolo ešte pozamykané len nejaký pán kosil trávu okolo ihriska. Po 20 minútach čakania
a dohadov či sme prišli na správne miesto (hralo sa vo Švábovciach), keď tu nikoho niet došli
miestni chlapci s kľúčmi a otvorili nám šatňu, v ktorej sme sa museli prezliekať po päticiach,
lebo viac sa nás do nej nevošlo. Okolo 13:45 dorazilo domáce mužstvo a nastal ďalší problém
pretože zlyhala technika a nebolo možné nahodiť zápasovú súpisku. Keď sa to internetom
v mojom mobile podarilo vyriešiť tak zlyhala tlačiareň, lenže nakoniec všetko dobre skončilo
a my sme konečne začali hrať zápas. Rozhodca asi po troch minútach hru prerušil a nariadil
dofúkať všetky lopty, pretože boli mäkké (toto je asi tradičný domáci rituál, pretože sa to
stalo aj v našom minulom zápase pozn. fj). Parametre ihriska vo Švábovciach neumožňujú
veľmi kombinovať a tak nám chvíľu trvalo, kým sme sa ako tak prispôsobili. Taktika domáceho
mužstva bola založená na ďalekých odkopoch lôpt brankára na svojich útočníkov, ktorých
sa nám okrem situácii v 22 minúte (1:0) však darilo úspešne pokrývať. Nás však určite môžu
mrzieť nepremenené čisté gólové šance...
Druhý polčas začali domáci hrať viacej do tela a niektoré zákroky boli podľa môjho názoru
takmer likvidačné. Lenže podľa vyjadrenia lavičky FAM hrali ich hráči len dôrazne a ak niekto
fauloval, tak to boli iba naši chlapci. Asi preto Adam Bučák a Richard Segiň po dôraznom
prevedení futbalovej hry syna domáceho trénera stretnutie ani nedohrali. Aspoň, že sa
v sprchách mohli všetci chlapci poriadne schladiť, pretože teplá voda nebola. Ako jediné
pozitívum tohto stretnutia hodnotím otvorený bufet na ihrisku, v ktorom sme si mohli
zakúpiť občerstvenie, pretože domáci nám pred zápasom neposkytli ani len balenú pitnú
vodu. Pre tých, ktorí nevedia čo skrýva názov FAM, tak je to „futbalová akadémia mládeže“...
Roman ŽUPA
9. kolo - 4.10.2014: Krompachy – Svit
10. kolo - 11.10.2014: Margecany – Krompachy
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VÍŤAZMI MLADÍ KROMPAŠANIA
SP.NOVA VES. Na prvom turnaji prípraviek organizovanom Spišským oblastným futbalovým
klubom, ktorý sa odohral 18.9.2014 na hlavnej hracej ploche štadióna v Spišskej Novej Vsí,
triumfovali nádeje FK Pokrok Krompachy. (týždenník Korzár 23.9.2014)
Výsledky:
Skupina A:
Krompachy – Danišovce 2:0, Mníšek nad Hnilcom – Krompachy 0:4, Danišovce – Mníšek 4:2.
Skupina B:
Hrabušice – Markušovce 4:0, Slovinky – Hrabušice 0:4, Markušovce – Slovinky 4:1
Stretnutia o konečné poradie:
Stretnutie o 5.miesto: 		
Slovinky – Mníšek nad Hnilcom 0:7
Stretnutie o 3 miesto: 		
Danišovce – Markušovce 6:0
Finále: 				
Krompachy – Hrabušice 3:1
Individuálne štatistiky
Muži – bodovanie
František UHRÍN
Ľuboš ONTKO
Filip RYCHNAVSKÝ
René RODZIK
František JOCHMAN
Milan KURIŠKO
Ivan KOŠČ
Pavol KARPINSKÝ
Dominik SEKÁČ
Jozef BALUCH

body
12
5
4
3
3
2
2
2
1
1

góly
9
1
1
3
0
2
1
0
0
0

prihrávky
3
4
3
0
3
0
1
2
1
1

Dorastenci – góly
8 – góly Erik Cmorej
3 – góly Richard Segiň,
1 – gól Marek Vojtek, Ján Horváth, Slavo Brutovský, Frederik Mních, Dávid Hrobák
Starší žiaci – góly
3 – góly Róbert Maťašovský
2 – góly Ján Sedlák
1 – gól Tomáš Chibeľ, Matúš Ondov
Mladší žiaci – góly
1 – gól Daniel Hamrák, Filip Šmida, Marek Ferenčák,
Denis Šefčík, Marek Gožo, Viliam Čech, Matej Probala
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TABUĽKA PO 10. KOLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Šaca
Veľký Horeš
Medzev
Kalša
Veľký Folkmar
Sobrance
Michaľany
KROMPACHY
Spišské Vlachy
Veľké Kapušany
Rožňava
Čaňa
Rudňany
Kráľovský Chlmec
Strážske
Poproč

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
8
6
6
5
5
5
5
4
3
3
2
3
1
2
2
0

R
0
3
2
3
3
2
1
2
3
3
2
2
5
2
1
4

P
2
1
2
2
2
3
4
4
4
4
5
5
4
6
7
6

Skóre
22 : 6
12 : 4
15 : 8
24 : 12
18 : 9
22 : 14
9 : 12
17 : 14
16 : 12
8 : 10
13 : 17
11 : 18
8 : 14
12 : 24
8 : 21
5 : 25

Body
24
21
20
18
18
17
16
14
12
12
11
11
8
8
7
4

+/6
9
2
6
0
2
-2
2
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Zostávajúce zápasy 11. kola – 05.10.2014 o 14,30:
Rožňava – Sp.Vlachy (4.10), Šaca – Rudňany, Čaňa – Kr. Chlmec, Strážske – Michaľany,
Veľký Horeš – Poproč, Veľké Kapušany – Medzev, Kalša – Sobrance
Nasledujúci program
12. kolo – 12.10.2014 o 14,30:
Rudňany – Sobrance (11.10), Sp. Vlachy – Kalša, Medzev – Rožňava, Veľký Folkmar – Veľké
Kapušany, Poproč – Krompachy, Michaľany – Veľký Horeš, Kr.Chlmec – Strážske, Šaca – Čaňa
13. kolo – 19.10.2014 o 14,00:
Rožňava – V.Folkmar (18.10), Sobrance – Sp. Vlachy(18.10), Čaňa – Rudňany, Strážske – Šaca,
Veľký Horeš – Kr.Chlmec, Krompachy – Michaľany, Veľké Kapušany – Poproč, Kalša - Medzev

Sponzorom stretnutia je Promix – Vladislav Probala

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

