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Šport
Príťažlivý futbalový turnaj

Víťazný vavrín do Liptovskej Štiavnice
Futbalový turnaj o pohár starostu obce sa konal
22. júla v Liptovských
Sliačoch. Začal sa zápasom 1.OFC Liptovské
Sliače proti mužstvu TJ
Družstevník Oravská Poruba, pôsobiacom v piatej lige. Hneď v tomto zápase
sme sa osvedčili ako klub,
ktorý zasluhuje hrať vyššiu ligu. Viedli sme od šiestej
minúty,
talent
preukázal Jozef Gejdoš,
ktorý až trikrát zarmútil
súperovho brankára. S výsledkom 5:0 sme postúpili
do finále.
Po skončení zápasu
starosta Ján Ondrejka privítal všetky mužstvá a zúčast-

nených
funkcionárov.
Druhý zápas sľuboval napínavý priebeh, TJ Družstevník
Liptovská
Štiavnica hrajúci tretiu ligu sa postavil proti OŠK
Lisková. Zápas však skončil nerozhodne 1:1. O víťazovi rozhodol rozstrel
z pokutového územia, keď
Liptovská Štiavnica vyhrala 5:4. O tretie miesto
teda bojovala Oravská
Poruba a Lisková. Mužstvo z Oravy predviedlo
poctivý futbal a zvíťazilo
4:2. Finálový duel sa odohrával medzi Liptovskou
Štiavnicou a Liptovskými
Sliačmi. Vyrovnaný zápas
v nestráženej chvíli v pros-

pech hostí zvrátil náš
rodák Peter Juráš a Liptovské Sliače tak skončili na
druhom mieste.
Ako najlepší brankár bol
vyhodnotený Marek Huba, chytajúci za Oravskú
Porubu. Za najlepšieho

Čo Vás viedlo k myšlienke usporiadania ďalšieho Pohára starostu
obce?
Dôvodov
na
usporiadanie podujatia
bolo viacero, najmä však
blížiaci sa nový futbalový
ročník 2007/2008. Práve
dnešné priateľské zápasy
sú akousi predprípravou
na sezónu a ponúkajú možnosť ukázať čo ktoré mužstvo dokáže, pričom
taktiež vzniká priestor pre

stretnutie funkcionárov
klubov. V neposlednom rade tu bol zámer umožniť
občanom všetkých zúčastnených dedín stretnúť
sa, uvidieť príťažlivý futbal a stráviť príjemné
nedeľné popoludnie.

Odvolanie Milana
Luptáka je vyústením
dlhodobo sa vyvíjajúcich
konfliktov, personálnych
a organizačných problémov, a z toho prameniaceho napätia.

Otázky pre Jána Ondrejku , prezidenta klubu 1. OFC L. Sliače

Medzi najdiskutovanejšie témy patrí zmena
na poste trénera obecného klubu. Čo je príčinou
odvolania bývalého trénera?

K tomuto kroku som
bol nútený pod hrozbou odchodu niektorých vysokých funkcionárov klubu.
Dnes už v šatni panuje
uvoľnená atmosféra, čo sa
prejavilo aj na dosia-

Otázka pre Albína Jacka, predsedu klubu 1. OFC L. Sliače:
Mužstvo postúpilo do
piatej ligy, aké sú vaše
najnovšie úspechy?

znamená nielen úspech,
ale aj záväzok. Preto trénujeme tvrdo trikrát do týždňa a snažíme sa zlepšiť
Postup do piatej ligy vzájomnú koordináciu hrá-

strelca právom pasovali Jozefa Gejdoša, ktorý počtom strelených gólov zatienil všetkých ostatných
hráčov. Ako ocenenie získal futbalovú loptu z rúk
bývalého ligového rozhodcu Stanislava Bombu.
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hnutom výsledku. Novým
trénerom sa stal Roman
Plávka, hrajúci kapitán
OŠK Lisková. Čas ukáže,
akým spôsobom dokáže
obohatiť techniku a taktiku
mužstva. Zároveň sa touto
cestou chcem poďakovať
bývalému trénerovi za
jeho prácu na postupe
1.OFC Liptovské Sliače
do piatej ligy a taktiež za
doterajšie dosiahnuté výsledky.

čov. Medzi čerstvé ným zásahom nášho branúspechy patrí výhra nad kára Mariana Mrvu.
TJ Družstevník Ďanová,
ktorý sme porazili 5:1,
a to najmä vďaka úspešMartin Kráľ

