Fantastický úspech našich futbalistov!
Vo výbornom svetle sa predviedli naši žiaci, ktorí reprezentovali ako víťaz Žilinského
kraja náš región na Majstrovstvách Slovenska vo futsale žiakov ZŠ, ktorý sa odohral v krásnej
športovej hale v Žiline. Na tento turnaj postúpil víťaz každého kraja na Slovensku.
Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev, ktoré boli rozdelené do 2 skupín.
Naše družstvo bolo v skupine B, kde sa stretlo s Novými Zámkami (Nitriansky kraj),
Bolešovom (Trenčiansky kraj) a Žiarom nad Hronom (Banskobystrický kraj):
Úvod turnaja veľa napovedal o ďalšom dianí a vyšiel nám znamenite, keď po tuhom boji
zvíťazili reprezentanti Dolného Kubína. Obidva góly strelil Peter Bača.
Dolný Kubín - Nové Zámky 2:1 (1:0)
Góly DK: Peter Bača 2x
V druhom zápase skupiny nastúpil Dolný Kubín proti Bolešovu. Od úvodných minút naši
hráči diktovali tempo zápasu a priebeh zápasu. Mimoriadne sa im darilo aj strelecky, keď
prekonali brankára hostí 8-krát.
Dolný Kubín - Bolešov 8:0 (3:0)
Góly: Nutta 3x, Bača 2x, Ončák, Vicáň, Kapina
Posledný zápas zastihol kubínčanov vo výbornej forme, veď výsledok hovorí sám za seba.
Dolný Kubín - Žiar nad Hronom 5:0 (2:0)
Góly: Bača 2x, Nutta, Vicáň, Ončák

Zo základných skupín postúpili prvé dva tímy do semifinálových bojov. Dolný Kubín
ako víťaz skupiny B vyzval na súboj o finále Senicu. Chlapci sa vypli k výbornému výkonu,
ktorý zvládli aj takticky a po bojovnom a disciplinovanom výkone sa dostali do finále.
Dolný Kubín - Senica 2:1 (2:1)
Góly DK: Bača, Ončák

FINÁLE
Proti fyzicky zdatnému súperovi chlapci nenašli recept na prekonanie súperovho brankára a
tak sa umiestnili na konečnom peknom 2. mieste.
Dolný Kubín - Michalovce 0:3 (0:2)

Individuálne ocenenie na turnaji:
Najlepší strelec: PETER BAČA - 7 gólov
Našich chlapcov treba pochváliť za vzornú reprezentáciu školy, klubu, ale aj mesta
a svojimi výkonmi urobili radosť svojim priaznivcom.
Turnaja sa zúčastnili títo hráči: Zavodančík M., Čillik N., Ončák M., Kapina M., Janotík
F., Kořalník K., Vicáň T., Nutta P., Bukna M., Bača P., Glejtek M., Flajs P., Flajs F., Janček
J., Imrich N., Meško M.

