Nováčik FK VEĽATY
Futbalistom FK Veľaty sa po dlhej dobe opäť podarilo prebojovať sa do najvyššej
okresnej súťaže, v ktorej už budú vystupovať pod oficiálnym názvom FK Veľaty. Jesennú
časť sezóny začal tím výborne hneď úvodným víťazstvom v Plechoticiach 1:2 a následnou
domácou remízou 2:2 s tímom Zemplínske Hradište. Následne v stretnutí vo Vojčiciach hráči
ťahali za kratší koniec o čom svedčí aj výsledok 5:1. Domáci zápas štvrtého kola priniesol
súpera Slivník, v ktorom domáci boli lepším mužstvom, avšak množstvo nepremenených
šancí ich stálo bodový úspech. Hostia maximálne efektívne zvládli tento zápas a s minimálny
počtom šancí dokázali uspieť. Tento zápas nezvládol predovšetkým Oblastný futbalový zväz
Trebišov, ktorý nenominoval rozhodcu na tento zápas, čo však nebol jediný prípad. Zápas
v Sečovciach hráči, už v oklieštenej zostave, zvládli s prehľadom víťazstvom 4:0. Domáci
zápas s Nižným Žipovom bol pre diváka pomerne zaujímavý. Gólová prestrelka skončila
v prospech hostí 3:5. V nasledujúcom zápase v Milhostove v zostave bez hráčov Pačutu,
Strišovského a predovšetkým bez kapitána Bobíka hráči FK Veľaty nezvládli a na
katastrofálnom teréne prehrali s outsiderom 3:1. 8. Kolo bolo pomerne podstatné. Počet
zranených hráčov alebo hráčov, ktorí neboli zo zdravotných dôvodov schopní nastúpiť bol
katastrofálny a hráči FK nevycestovali na zápas do Zemplínskej Teplice, čo nás stalo body
a hlavne reputáciu. Nasledujúci zápas doma s Úporom bol v jednoznačnej réžii hostí. Prehra
0:4 bola spravodlivá, pričom za zmienku stojí, že na tento zápas nebol znova nominovaný
rozhodca. V predposlednom kole hráči FK Veľaty vycestovali na zápas do Zemplínskeho
Jastrabia, kde dlho viedli 0:1, pričom hostia po silnom tlaku vyrovnali až v druhom polčase.
Tento zápas bol okrem našich nevyužitých šancí zaujímavý aj tým, že rozhodca v polovici
stretnutia odmietol „pískať“ ďalej a opustil hraciu plochu, neskôr s vysvetlením „bolesti“
kolena. V prvom polčase však ešte stihol vylúčiť hráča hostí Dandáša. Zápas skončil remízou
1:1. Záver jesennej časti FK Veľaty ukončili výhrou na domácej pôde proti tímu Nový
Ruskov. Z vedenia v zápase za najskôr radovali hostia, ktorí najprv 0:1, neskôr 1:2 smerovali
k víťazstvu. Druhý polčas, hlavne nástupom zraneného kapitána Bobíka priniesol vietor do
obrany hostí. Po aktivite Iža došlo k faulu blízko hranici pokutového územia s k lopte sa
postavil kapitán Bobík, ktorý tečovanou strelou vyrovnal. Po silnom tlaku nakoniec v sieti
skončila strela Dieho a domáci sa radovali z víťazstva 3:2.
Počas jesennej časti sezóny sa hráčom FK Veľaty lepila smola na päty a prichádzali
zranenia. V zápase vo Vojčiciach sa zranili brankár Petričko a hráč Pačuta, v nasledujúcom
domácom zápase so Slivníkom sa zranil Strišovský, v zápase s Nižným Žipovom sa zranil
kapitán Bobík, hráčov Bálinta a Rusnáka postihla silná viróza, v zápase s Úporom sa zranil
brankár Domaracký a Ižo, v zápase v Zemplínskom Jastrabí sa znova zranil kapitán Bobík
a navyše sa „vykartoval“ Dandáš a posledný zápas sa zranil Bálint. Na poste brankára sa za
jesennú časť vystriedali traja brankári, pričom každý z nich sa zranil. Počet zranených sa
počas súťaže vyšplhal na číslo 10, čo je na pomery okresnej súťaže veľmi vysoké číslo.
Pred jarnou časťou sezóny všetci pevne veríme, že začneme zbierať väčších počet
bodov ako v jesennej časti. Budeme sa snažiť odovzdať úspech a maximum kolektívu
a fanúšikom, ktorým ďakujeme za priazeň a podporu a zároveň pevne dúfame, že nám ostanú
verní aj naďalej.

Záverom chceme poďakovať obci Veľaty, starostovi obce spolu s obecným
zastupiteľstvom, taktiež naším partnerom - AQUA MARIA, BUILT – IN, HEINEKEN
a každému, kto sa pričinil o kvalitné fungovanie a napredovanie nášho futbalu. Prajeme Vám
Šťastné a Veselé Vianoce prežité v pokoji a láske v kruhu Vašich najbližších.
Súpiska FK Veľaty za jesennú časť 2016/2017:
Daniel Petričko, Ľubomír Domaracký, Daniel Bálint, Peter Širotník, Milan Strišovský, Jozef
Orenič, Marián Bindas, František Tomko ml., Štefan Bobík, Milan Pačuta, Pavol Širotník, Ján
Ižo, Roman Die, Matej Hrubovský, Tomáš Grufík, Lukáš Mojsej, Roland Rusňák, Mikuláš
Krokus.
Realizačný tím:
František Tomko st. – tréner, Ondrej Hanc – hospodár, Slavomír Rusňák – vedúci mužstva,
František Horos – hlavný usporiadateľ.

