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Faštacký pohár 2017
má svojho majiteľa

Fraštačania uplynulú sobotu
(9.12.) aspoň na chvíľu vystriedali hádzanú v ŠH Na Zábraní
futbalom. Turnaj, v ktorom sa
predstavilo až sedem tímov prebehol opäť v príjemnej atmosfére
a samozrejme na ihrisku bojovne
ale férovo. Sedem tímov si prišlo
na svoje.
Hráči, predviedli aj niekoľko skvelých futbalových okamihov a to sa
muselo páčiť všetkým, ktorí si našli
v sobotu cestu do športovej haly.
V prvom rade prišli všetci tí, čo
majú radi šport a vedia to spojiť
aj s príjemnými momentmi mimo
športového pľacu. Dobrá nálada,
pripravený guľáš a najmä zaujímavá porcia 21 zápasov s 92 gólmi
stáli za to. Tento rok sa predstavili tímy: Penalta Old Boys, Mesto

Fraštačanov je aj takéto podujatie
vyjadrením podpory športu a záujmu oň v našom meste. Určite si
to o rok opäť zopakujeme a veríme,
že to opäť bude ako tento rok pod
záštitou primátora mesta Hlohovec
Miroslava Kollára,“ ako povedal
za organizátorov z o.z. Fraštačania
Zlatko Vladovič.
Absolútnym víťazom IV. ročníka sa stal tím Légia Skazy, ktorý
nedokázal nikto poraziť. Vyhrali
štyri zápasy a len dva remizovali
s celkovým impozantným skóre
19:3. Tomu sa povie skvelý výkon
– hoden absolútneho víťaza. Na
druhom mieste skončili „fialky“
z Penalta Old Boys. Tretie miesto
sa „ušlo“ Teamu Bekaertu. Okrem
iného sa tento rok predstavil na turnaji aj tím zložený z „legionárov“,

Najlepším brankárom sa stal Roman
Tkáč a jeho spolubojovník v poli
Michal Palacka sa stal zas najlepším
strelcom (obaja Légia Skazy). Najväčšie „mimo športové“ ocenenie
získal Miroslav Bobák (Fraštačania)
a bol mu udelený honor najväčší
elegán. Celý turnaj prebehol skutočne v priateľskej atmosfére. No
ale ako to už býva, pravdepodobne
asi pre väčšinu z nich práve deň
po turnaji bolo to ranné vstávanie
s väčším problémom a s nadobudnutou „svalovou horúčkou“ z turnaja.
Nič to zato, že tí čo nič nezískali,
aj keď mali na to. Veď o rok idú
opäť na to a možno sa podarí aj
zlato. „Hlavnou myšlienkou turnaja
bolo zahrať si futbal. V Hlohovci je
viacero partií hráčov, ktorí medzi
sebou hrajú aj rekreačne futbal ale

Hlohovec, Karpina, Team Bekaert,
Fraštačania, Légia Skazy a Handball Team a skutočne predviedli na
ihrisku nielen športového ducha
a parádičky, ale práve pohodová
nálada bola najciteľnejším znakom
tohto ročníka. „Myslím si, že úroveň
uplynulého IV. ročníka turnaja bola
ako aj po minulé roky pomerne
vysoká. Aj po organizačnej aj po
športovej stránke podujatie splnilo
nielen účel, nakoľko organizátori aj
aktéri sú bývalí futbalisti. Pre nás

reprezentujúcich miestnu samosprávu. Je však na škodu, že napriek
sympatickým ale aj húževnatým
výkonom sa nepodarilo pánom
z mesta uhrať a vybojovať lepšie
miesto ako to siedme – posledné.
To však nie je až tak dôležité.
Spomedzi jednotlivých tímov sa
niektorým – asi ozaj len tým najlepším ušlo aj nejaké to individuálne
ohodnotenie a ocenenie na turnaji.
Titul najlepšieho hráča si vyslúžil
Adrián Látečka (Team Bekaert).

aj pravidelne. My sme im teraz už
štvrtý krát poskytli možnosť vzájomnej futbalovej konfrontácie.
Veď kedysi v našom meste dlhé
roky fungovala mestská futbalová
miniliga, ktorú hrávalo veľa tímov.
To teraz chýba, preto sme sa rozhodli zorganizovať takýto futbalový turnaj,“ pripomenul na záver
za organizátorov Zlatko Vladovič
z o.z. Fraštačania.

Výsledky:
Penalta Old Boys – Mesto Hlohovec 1:0
Karpina – Team Bekaert 0:3
Fraštačania – Légia Skazy 1:3
Handball Team – Mesto Hohovec 6:1
Penalta Old Boys – Karpina 5:2
Team Bekaert – Fraštačania 2:1

Karpina – Fraštačania 0:1
Handball Team – Team Bekaert 1:5

Légia Skazy –Handball Team1:1
Karpina – Mesto Hlohovec 3:1
Penalta Old Boys – Team Bekaert 5:1
Handball Team – Fraštačania 0:2
Légia Skazy – Mesto Hlohovec 8:0
Handball Team – Karpina 1:1
Penalta Old Boys – Fraštačania 3:3
Team Bekaert – Légia Skazy 0:0
Mesto Hlohovec – Fraštačania 1:8
Penalta Old Boys – Handball Team 4:2
Karpina – Légia Skazy 1:5
Team Bekaert – Mesto Hlohovec 7:0
Penalta Old Boys – Légia Skazy 0:2

4. Fraštačania
16:9 7b
5. Handball team 15:10 6b
6. Karpina
7:16 3b
7. Mesto Hlohovec 3:33
0b

Celkové poradie tímov:
1. Légia Skazy
19:3 10b
2. Penalta Old Boys 18:10
9b
3. Team Bekaert 14:11 7b

História víťazov Fraštackého
poháru: Pelikán (rok 2014), Gumkáči (rok 2015), Handball Team
(rok 2016), Légia Skazy (rok 2017)

