
SPRÁVA 

O UČINKOVANÍ DORASTU V JESENNEJ ČASTI SEZONY 2011/12 

Naši dorastenci začali svoje pôsobenie v I. triede úspešne. Tri víťazstva  v prvých štyroch 
zápasoch isto potešili. No radosť netrvala dlho. Ďalších  päť zápasov v rade bez jediného 
bodu nás značne uzemnilo a poriadne poznačilo psychiku v mužstve. Príčiny prehier boli aj 
objektívne (silnejší súperi), ale aj neobjektívne za ktoré sme si mohli sami. Neúčasť našich 
kľúčových hráčov  bola veľmi citeľná a stala sa hlavnou príčinou neúspešnej série. Absencie 
vyplývali z dlhodobých zranení ale aj nezodpovednosti niektorých  jednotlivcov. Znova sa   
potvrdilo, že každé zlo je na niečo dobré. Veľmi rýchlo sme si uvedomili, že s oslabeným 
kádrom dobré výsledky neuhráme. Úloha pre trénera a vedúcich mužstva bola jasná – 
pritlačiť na naše opory a pokúsiť sa pozdvihnúť  náladu  v mužstve(tá bola úplne na 
dne).S odstupom času môžeme povedať, že sa nám to podarilo. Prišli prvé, nie ľahké, 
víťazstva a ihneď sa zlepšila atmosféra v kabíne. Ba dospelo to až do takého stavu , že 
z ďalších výsledkov, ale i hry, sme boli často krát mnohí doslova unesení. Posledných osem 
zápasov a z nich sedem výhier to veru nečakal ani najväčší optimista. Niektoré víťazstva, ale 
veľa krát aj hra boli úžasné. A tak je príjemné konštatovať, že chlapci sa znova tešia z futbalu, 
že z toho čo dorastenci predvádzajú má radosť i realizačný team, a verím tomu , že sa teší aj 
gregorovský fanúšik. 

STRELCI GÓLOV: 
12 - Z. Sochovič 

10 - L. Frič 
  8 - M. Vaško 

  6 - P. Vaško, M. Semančík 
  4 - J. Klič 

  2 - M. Sobota, J. Ponik 
  1- D. Sidor, R. Vaško 

 
KARTY 

Červené: 1 - K. Vaško, M. Sobota 
Žlté:        2 - R. Vaško, K. Vaško 

               1 - Stolarik, Piskura, Sochovič, Klič 
 

KÁDER 
J. Sobota, R. Vaško, K. Vaško, Stolarik, Maďar, M. Sobota, Semančík, Mikolaj, Piskura, 

Kli č, M. Vaško, Ponik, P. Vaško, Sidor, Sochovič, L. Frič, Kijovský 
 

REALIZA ČNÝ TEAM 
Vedúci mužstva: M. Frič, J. Vojtek 

Tréner:  A. Sokol 
  
 
 
 
 
 
 

Gregorovce 27.11.2011                                                          Spracoval: Ing. Andrej Sokol 


