
Memoriál PAVLA VAŇA 
halový futbalový turnaj 

1. ročník 
 
(Marko Paľa/Gregorovce) Bol to futbalový turnaj ulíc v telocvični 

Základnej školy vo Veľkom Šariši. Zúčastnili sa ho tradičné futbalové tímy: 
  

Furmanec 
Valal 
Sile 
Počkaj. 

Posledných 5 rokov sa tento turnaj nazýval Vianočný halový turnaj vo 
futbale. Lenže tento rok sa organizátori rozhodli premenovať tento turnaj 
na Memoriál Pavla Vaňa pretože v roku 2009 tento výborný športovec 
zomrel. 

Hralo sa vo výbornej bojovnej atmosfére. Každý zápas trval 25 minút. 
Pri góle všetci skandovali! Nikdy neostalo ticho. Pri šanciach tímov tiež 
mnohokrát zaznelo „cíí“ alebo „ach“! Hralo sa síce tvrdo, ale čisto. 
Niektoré zápasy boli veľmi vyrovnané. Padlo celkovo 42 gólov, čo 
znamená 7 gólov na zápas – veľmi dobre na šesť zápasov. Prvý zápas SILE 
- POČKAJ (5:2) bol vyrovnaný zozačiatku. Aj skóre bolo zozačiatku 
vyrovnané 2:2. No potom Sile zvýšili tlak na súperovu bránku a dali ďalšie 
tri góly. Aj kvôli tomu vyhrali 5:2. Pomohli im aj hráči z Počkaja keď si 
dali  dva vlastné góly. V druhom zápase FURMANEC – VALAL (3:3) to 
bolo vyrovnané len tlakom. Keď Valal strelil tri góly Furmanec tlačil no 
brankára Valalu neprestrelili. Až boli dve minúty do konca stretnutia, keď 
hráči Furmanca zapli na plné obrátky a dokázali streliť tri góly. Brankár 
Furmanca po zápase skonštatoval, že keby hrali ešte dve minúty tak by 
„Valal rozbili“. Samozrejme strelenými gólmi. Tak sa zápas skončil 3:3. 
Tretí zápas POČKAJ -VALAL sa skončil 5:2 pre Počkaj. Vo štvrtom zápase 
medzi SIĽAMI a FURMANCOM (5:2) to pre Furmanec nebolo nič slávne. 
Za stavu 2:0 pre Sile dali Furmanský hráči gól. Skorigovali zápas na 2:1. 
Sile dali ďalšie dva góly a rozhodli o zápase. Skóre bolo potom 
nasledovné 4:1 pre Sile. Furmanec pridal ešte jeden gól - 4:2. Sile pridali 
ďalší gól a takto sa zápas aj skončil - 5:2. Vyhrali ho Sile, ktoré dávali góly 
po brankárovej pravej ruke. Ďalší piaty zápas hral taktiež Furmanec no 
tento krát proti Počkaju. Takže POČKAJ - FURMANEC (4:3) bol vyrovnaný 
aj hrou aj počtom gólov. Po penalte viedol Furmanec 1:0. Ale Počkaj 
vyrovnal na 1:1. Nastala pre Furmanec ťažká chvíľa keď dostal gól na 2:1 
a vyzeralo to tak, že opäť budú padať ďalšie góly do brány Furmanca. No 
nestalo sa tak. Furmanec vyrovnal na 2:2. Ale potom opäť inkasoval, takže 
stav bol 3:2 pre Počkaj. No opäť Furmanec vyrovnal na 3:3. Keď sa už 
zdalo že Furmanec dá gól a vyhrá zápas, nestalo sa tak. Nedal gól, ale 
naopak dostal. Bolo vidieť, že hráči Furmanca majú obrovskú snahu, no 



nepodarilo sa. Takže zápas sa skončil 4:3 pre Počkaj. V ďalšom a zároveň 
poslednom zápase turnaja sa stretli VALAL -  SILE (4:4). Tento zápas mohli 
Valalský hráči vyhrať alebo remizovať,  ak chceli byť tretí. A tak sa aj stalo, 
no lenže Valal vyhrával 1:0. Sile potom vyrovnali na 1:1. Ale o malú chvíľu 
Valal opäť viedol v pomere 2:1. Napokon sa však zápas skončil 4:4 
a Valalský hráči obhájili tretie miesto na turnaji. Najlepším strelcom sa stal 
VLADIMÍR SOBOTA so štyrmi gólmi. 
                                                   

Výsledková listina 
 

1. SILE - POČKAL   5:2 
2. FURMANEC - VALAL  3:3 
3. POČKAJ – VALAL  5:2 
4. SILE - FURMANEC   5:2 
5. POČKAJ - FURMANEC  4:3 
6. SILE - VALAL    4:4  

                                               
Tabuľka 

 
 1. Sile             3 2 1 0 14:08 7 
 2. Počkaj 3 2 0 1 11:10 6  
 3. Valal 3 0 2 1 09:12 2 
 4. Furmanec  3 0 1 2 08:12 1 
 
 

 


