FUTBALOVÝ VÍKEND 2015
V dňoch 25.7. – 26.7.2015 sa na futbalovom Ihrisku vo Veľatoch konalo športové podujatie, ktoré v histórii obce
Veľaty určite nemá žiadnu obdobu a ktoré bolo oslavou futbalu s názvom „Veľatský futbalový víkend 2015“.
Organizátori tohto podujatia pripravili na tento dvojdňový futbalový maratón pomerne zaujímavý program.
Sobota
V sobotu 25.7.2015 bol naplánovaný futbalový turnaj medzi štyrmi družstvami, konkrétne išlo o družstvá
Halamadrid Košice, Old Stars Michaľany, Young Boys Veľaty a FK Veľaty. Prvý zápas bol naplánovaný na
11:00 hod. a ručička teplomera ukazovala teplotu 33 stupňov. Prvý zápas v tejto páľave obstarali domáci hráči,
kde si sily zmerali hráči Young Boys Veľaty proti FK Veľaty.

FK Veľaty horný rad: Roland Rusňák, Róbert Jano, Štefan Bobík, Ľubomír Domaracký, Ján Hutman, Dominik
Devald, Milan Pačuta. spodný rad: Július Gašpar, Milan Strišovský, Daniel Petričko, Marián Bindas, Peter
Hric.
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Young Boys Veľaty, horný rad: Daniel Donth, Michal Dóci, Daniel Moňak, Ondrej Dóci, Lukáš Kochan, Samuel
Širotník, Dominik Čuchráč, Marián Kazienko, Nikolac Baňacký. Spodný rad: Denis Onufer, Ján Kolesár,
Damián Onufer, Pavol Širotník, Mikuláš Krokus.

Slávnostný výkop stretnutia mal bývalý futbalový reprezentant a v súčasnosti hráč ŽP Šport Podbrezová Blažej
Vaščák. Hlavným rozhodcom tohto úvodného duelu bol bývalý rozhodca s medzinárodnými skúsenosťami
Gerhard Zvolánek a na čiarach mu asistovali Simenon Vass a Dominik Puškáš.
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Rozhodcovia Matúš Fortuňák, Gerhard Zvolánek, Simeon Vass a Dominik Puškáš
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Blažej Vaščák a jeho úvodný výkop
Úvodný zápas sa niesol v pomerne rýchlom tempe a skončil výsledkom 1:0 v prospech „mladíkov“ z Veľat, keď
sa v druhom polčase presadil strelou zo šestnástky Samo Širotník.
Druhý zápas obstarali hráči Old Stars Michaľany, proti ktorým sa postavili hráči z mužstva Halamadrid Košice.
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Old Stars Michaľany, horný rad: Jaroslav Kremenák, Ján Šimko, Peter Širotník, Marek Halkai, Miroslav
Horňák, Marek Horňák, Igor Lukáč, Peter Majerník. Spodný rad: Tomáš Handura, Jozef Orenič, Milan Ceran,
Milan Fedor, Pavol Širotník.

Halamadrid Košice, horný rad: Lukáš Mojsej, Roman Die, Michal Gere, Igor Milichovský, Roland Kovács,
Jakub Rugolský, Ladislav Dávid. Dolný rad: Miroslav Majerník, Ondrej Halkai, Peter Kubej, Jaroslav Choma,
František Gutek.
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Tento zápas viedol ako hlavný rozhodca Simeon Vass, na čiarach mu asistovali Dominik Puškáš a Matúš
Fortuňák. Zápas sa skončil bezgólovým výsledkom 0:0. Po tomto zápase nasledovalo 1. kolo pokutových kopov
hráčov systémov „nedáš vypadávaš“.

Milan Pačuta prekonáva brankára Daniela Dontha.
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Jakub Rugolský svojimi zákrokmi ukázal, že je to mladý perspektívny brankár.
Nasledoval v poradí tretí zápas a ortuť teplomera sa vyšplhala až k hodnote 37 stupňov. Tento zápas odohrali
hráči Halamadrid Košice proti FK Veľaty. Rozhodovali Matuš Fortuňák, Simeon Vass a Dominik Puškáš. Zápas
sa skončil víťazstvom domácich FK 1:0 po góle z pokutového kopu, ktorému predcházal faul v šestnástke od
obrancu „Košičanov“ Halkaia na aktívneho Strišovského. K pokutovému kopu sa postavil domáci kapitán Štefan
Bobík a nedal brankárovi Rugolskému šancu.
Po tomto zápase ihneď nasledoval ďalší s dvojicou rozhodcov Dominik Puškáš a Matúš Fortuňák. Sily si zmerali
Young Boys Veľaty a Old Stars Michaľany. Zápas bol okrem iného zaujímavý aj tým, že sa na ihrisku objavili
hneď štyria hráči s priezviskom Širotník. V mužstve Young Boys v strede zálohy tvorili hru bratia Samo a Pali
Širotníkovci, stopérom Old Stars bol ich otec Pavol Širotník st. a pravým obrancom jeho brat Peter Širotník. Aj
napriek príbuzenskému vzťahu si tieto mužstva nič nedarovali a Old Stars zužitkovali svoje skúsenosti a vyhrali
zápas 2:0 po góloch Kremenáka a Petra Širotníka.
V poradí predposledným zápasom bol zápas medzi Old Stars Michaľany a FK Veľaty. Zápas sa skončil
výsledkom 1:0 pre Michaľančanov, ktorí skórovali tesne pred koncom zápasu po chybe v domácej obrane, kde
aktívny Majerník našiel pred bránou Fedora, ktorý do prázdnej brány zakončil.
Pred posledným zápasom sa pokračovalo v sérii pokutových kopov hráčov a následne aj „nehráčov“ – detí.
V poslednom zápase si zmerali sily mladíci z Veľat proti košickým Halamadrid. Tento zápas zvládli lepšie hráči
Halamdrid, keď zvíťazili 5:0, kde sa presadili 2x Michal Gere, 2x Ladislav Dávid a jeden gól pridal Jaroslav
Choma.
Záver patril finalistom súťaže pokutových kopov, kde ich zostalo spolu 6 a vo finále sa streli borci z domáceho
FK, Dominik Devalt a Matej Hrubovský, ktorý sa stal nakoniec aj víťazom.
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Matej Hrubovský ani raz nezaváhal
Pri pokutových kopoch sa hodnotili aj brankári, ktorí sa spoločne pobili o trofej najlepšieho brankára. Objektívne
kritérium tejto súťaže bolo to, že víťazom sa stane ten brankár, ktorý chytí najviac pokutových kopov. Do finále
sa nakoniec dostali brankári Daniel Petričko ( FK Veľaty) a Jakub Rugolský (Halamadrid Košice), kde
úspešnejší bol práve Daniel Petričko, ktorému sa podarilo zneškodniť viac pokutových kopov.
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Daniel Petričko pri chytaní jedného z pokutových kopov
Organizátori si pripravili viacero, hlavne individuálnych ocenení pre hráčov, ale aj pre rozhodcov. Všetci
rozhodcovia dostali diplom za „fair-play rozhodcu“ a darčekový balíček.
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Dominik Puškáš ako jeden z ocenených rozhodcov
Víťaz pokutových kopov hráčov sa stal Matej Hrubovský, víťaznú trofej pre víťaza pokutových kopov
„nehráčov“- detí si prevzal Filipko Boršč, ktorý vo finále vyhral nad Deniskom Dömem, najlepším brankárom sa
stal Daniel Petričko, najlepším strelcom sa stal Laco Dávid z Halamadrid Košice a najlepším hráčom turnaja sa
stal Michal Gere rovnako z týmu Halamadrid Košice.

Matej Hrubovský – víťaz súťaže pokutových kopov
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Daniel Petričko – najlepší brankár turnaja

Ladislav Dávid – najlepší strelec turnaja
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Michal Gere – najlepší hráč turnaja
O ocenení najlepší hráč turnaja rozhodovala nezávislá komisia v zložení Jozef Repovský, Milan Petričko,
Slavomír Rusňák a Ondrej Hanc. Títo páni rovnako jednotlivo rozhodovali aj o najlepších hráčov jednotlivých
družstiev, kde im bolo pridelené družstvo, ktoré počas celého turnaja sledovali a následne rozhodli o najlepšom
hráčovi. Tým Old Stars Michaľany mal na starosti pán Slavomír Rusňák, Halamadrid Košice pán Milan
Petričko, Young Boys Veľaty pán Ondrej Hanc a FK Veľaty pán Jozef Repovský. Títo páni rozhodli nasledovne:
najlepším hráčom Old Stars Michaľany sa stal Pavol Širotník st., najlepším hráčom Halamadrid bol Roland
Kovács, od Young Boys to bol Nicolas Baňacký a za domácich FK Daniel Petričko.
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Pavol Širotník st. – najlepší hráč Old Stars Michaľany

Roland Kovács – najlepší hráč Halamadrid Košice
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Nikolas Baňacký - najlepší hráč Young Boys Veľaty

Daniel Petričko - najlepší hráč FK Veľaty
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V poradí tímov sa na nepopulárnom štvrtok mieste umiestnili domáci FK Veľaty, za ktorých cenu prevzal
kapitán Štefan Bobík. Tretie miesto patrilo Young Boys Veľaty, cenu prevzal kapitán Janík Kolesár. Druhé
miesto obsadili hráči Halamadrid Košice na čele s kapitánom Romanom Diem. Víťazom nultého ročníka
Veľatského futbalové víkendu 2015 sa stali skúsení borci z Old Stars Michaľany, ktorých počas celého turnaja
viedol neomylný „zadák“ a kapitán Pavol Širotník st.

Kapitán FK Veľaty preberá diplom za 4. Miesto
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Kapitán Young Boys Veľaty Jan Kolesár a cena za 3. miesto

Kapitán Halamadrid Košice Roman Die preberá 2. miesto
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Milan Fedor preberá 1. miesto
Sobotňajší program neskôr pokračoval diskotékou s DJ Littlom, ktorá trvala do neskorých nočných hodín.

Nedeľa
Po dlhom a teplotne náročnom sobotňajšom dni, ktorý pre mnohých trval až do rána, futbalový víkend
pokračoval druhý hracím dňom. Počasie sa od rána pomerne umúdrilo a postupne od 15:00 hod. sa začali
schádzať jednotliví hráči, ktorí boli nominovaní na zápas starých pánov Veľat. Spolu bolo nominovaných niečo
cez 50 hráčov, avšak mnoho z nich sa ospravedlnilo, či už z osobných dôvodov alebo zdravotných. Organizátori
však nič nenechali na náhodu a už vopred avizovali, že zápas starých pánov sa v prípade nižšej účasti odohrá po
doplnení jednotlivými hráčmi A mužstva FK Veľaty. Pomyselným úderom sedemnástej hodiny sa začal
futbalový zápas starých pánov Veľat, ktorí boli pomerne rozdelení do dvoch družstiev a doplnení mladíkmi
z FK. Za „Modrých starých pánov“ nastúpili: Ondrej Hanc, Mikuláš Levkut, Slavomír Garanský, Jozef Bobík,
Jozef Tóth, Michal Polák, Ľubomír Hovanec a s oneskorením aj Ondrej Blanár. Doplnení boli hráčmi áčka a síce
: Štefan Bobík ml., Ján Bobík, Michal Dóci, Mikuláš Krokus, Ľubomír Domaracký a Patrik Truhlář.
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Modrý – horný rad: Mikuláš Levkut, Patrik Truhlář, Ľubomír Domaracký, Slavomír Garanský, Jozef Bobík,
Jozef Tóth, Michal Polák, Ľubomír Hovanec. Spodný rad: Ondrej Dóci, Michal Dóci, Ondrej Hanc, Mikuláš
Krokus.
Za „Bielych starých pánov“ nastúpili: Slavomír Rusňák, Jaroslav Barila, Jozef Kováč, Štefan Bobík st., Rastislav
Garanský, Miroslav Šosták, Milan Moňak a otec duchovný Ján Maťaš. Rovnako ich doplnili „áčkari“: Daniel
Petričko, Roland Rusnák, Nikolas Baňacký, Dávid Čuchráč a Ondrej Dóci.
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Biely – horný rad: Slavomír Rusňák, Jaroslav Barila, Jozef Kováč, Štefan Bobík st., Dávid Čuchráč, Nikolas
Baňacký, Rastislav Garanský, Roland Rusnák. Spodný rad: Miroslav Šosták, Milan Moňak, Daniel Petričko, Ján
Maťaš.
Podujatia sa zúčastnili aj pozvaní ako napríklad Peter Kolesár, Milan Petričko, Marián Mesároš, Michal Bobík,
Štefan Horný a iní, ktorí však zo zdravotných dôvodov nemohli nastúpiť.
Hlavným rozhodcom stretnutia bol rodák z Veľat a uznávaný rozhodca Simeon Vass. Cieľom organizátorov bolo
to, aby sa celé stretnutie nieslo v duchu exhibície s čo najväčším počtom gólov. To sa v konečnom dôsledku aj
naplnilo nakoľko stretnutie sa skončilo výhrou „bielych“ 4:2, kedy sa o góly postarali Nikolas Baňacký, Jaroslav
Barila, Ján Maťaš a Dávid Čuchráč. Za „modrých“ skórovali Ľubomír Domaracký a Štefan Bobík ml. Celý zápas
sa niesol v pozitívnom duchu podporený obecenstvom, ktoré každú strelu či pokus ocenilo potleskom. Po zápase
sa organizátori poďakovali všetkým zúčastneným a zároveň ich pozvali na spoločné posedenie pri gulášiku
a pivku. Na záver celého futbalového sviatku padli ocenenia za prínos a podporu futbalu vo Veľatoch. Táto
myšlienka je akýmsi poďakovaním ľuďom, ktorí pre futbal vo Veľatoch niečo urobili. Tento rok boli ocenené
dve osoby a síce pán Jozef Rusnák, ako zakladateľ futbalu vo Veľatoch a silná osobnosť nedávnej minulosti vo
Veľatskom futbale pán Ján Tóth. Ďakovný list za pána Jozefa Rusnáka prezval jeho vnuk, pán Slavomír Rusnák.
Títo páni dostali ďakovné listy a týmto ocenením boli uvedení do „siene slávy“ Veľatského futbalu za ich
podporu a prínos. Práve títo páni urobili to, že máme kde a ako hrať futbal a za to im patrí obrovská vďaka.
Záver
Celé podujatie by sa nezaobišlo bez silnej podpory partnerov, ktorí istým spôsobom dopomohli k zrealizovaniu
tohto podujatia. Je ťažko niekde začať, komu ďakovať skôr, komu neskôr, ale pekne poporiadku. Veľká vďaka
patrí spoločnosti Aqua Mária, ktorá materiálnym zabezpečením pomerne nákladných položiek silne dopomohla
k tomu, že sme sa všetci mohlo pohodlne užiť tento pekný deň a večer. Rovnako silný partner a síce nadnárodná
spoločnosť Heineken, ďalej to boli spoločnosti Built In, GBS, H&D plus, advokatt.sk. Určite veľká vďaka za
hudobnú stránku počas dvoch dní od Miša Barilu - Dj Little, ktorý sa svojej pozície ujal bravúrne a aktívne
potiahol dvojdňové podujatie.
Osobitné poďakovanie patrí osobám, ktoré žijú s futbalom v obci a síce František Tomko st. a Ondrej Hanc.
Veľká vďaka patrí aj dobrovoľníkom, ktorí miestami nemajú nič spoločné s futbalom, nikdy ho nehrali, nehrajú
ani hrať nebudú, ale ich pomoc bola neoceniteľná. Pomocou sa nerozumie len pomoc pri tomto podujatí, ale
pomoc pri brigádach v priebehu posledného polroka, kde sme strávili veľké množstvo času na ihrisku. Sú to
osoby, ktorým patrí osobitná vďaka a bez ľudí ako Zdeno Ihnát, Rastislav Eliáš, Viktor Domaracký, Ľuboš Ihnát,
Jožko Kováč či Janko Mantič by sa mnoho vecí nemohlo zrealizovať tak, ako sa zrealizovali. Ich oddanosť
a ochota je neoceniteľná.
Rovnako by sme radi vyzdvihli ochotu dievčat, ktoré sa počas dvoch dní obetovali a starali sa o všetko, čo bolo
potrebné. Či už dievčatá v bufetoch Martina Horosová, Mirka Horosová, Majka Jevošová, Simonka Čuchráčová
a Lucia Bezegová, ale aj dievčatá, ktoré sa plne venovali deťom a pripravili im kvalitný program. Tam patrí
veľká vďaka Majke Bobíkovej, Stanke Gonosovej a Lenke Priščákovej.
V neposlednom rade je to množstvo dobrovoľníkov ako Maroš Hudák, Štefan (Žbirka) Hudák či Milan Rybár.
Osobitné poďakovanie patrí aj Obci Veľaty za možnosť realizácie tohto turnaja s víziou aktívnej podpory do
budúcna.
Naozaj obrovská škála ľudí, ktorí sa spojili pre jednu spoločnú vec. Bez nároku na odmenu, či výhody,
dobrovoľne a s úsmevom. Jedno podujatie dokázalo spojiť ľudí tak, že bez váhania radi pomôžu. Ak sa v týchto
riadkoch menovite na niekoho pozabudlo, tak sa ospravedlňujeme, každopádne Vám všetkým patrí veľké
ĎAKUJEME.

