Výber IV. liga – Výber V. liga

7 – 9 (1 – 2)

Góly: P. Pinter 3x, S. Drahoň, M. Ponický, R. Saksa, vlastný – V. Túry 4x, M. Mišany ml. 3x, M. Čief 2x
ZOSTAVA IV. LIGA: M. Bobor – R. Saksa, S. Drahoň, I. Medveď, R. Daubner, M. Ponický, P. Pinter,
ZOSTAVA V. LIGA: S. Perichta – V. Túry, M. Mišány ml., M. Čief, M. Bartošík, M. Baláž

V 1.polčase mali optickú prevahu hráči V. ligy čo sa však dlho neodzrkadlovalo v skóre.
Vedenia sa napokon predsa len ujal výber V. ligy - po vyšachovaní obrany do prázdnej
brány zakončil M. Mišány ml. O vyrovnanie sa postaral M. Ponický(1-1), keď prestrelil
S. Perichtu. Minútu pred koncom 1.polčasu išli do vedenia opäť hráči výberu V. ligy
keď M. Mišány (1-2) dal „pavúky“ v bráne dole. V 1.polčase výrazne podržal výber IV.
ligy M. Bobor.
V 2.polčase sa roztrhlo „vrece“ s gólmi na oboch stranách a tak potešili viaceré pekné
„góliky“. V rýchlom slede v úvode 2. polčasu skóroval M. Čief a V. Túry (1-4). Výber
IV. ligy nehodil „flintu do žita“ a dvomi gólmi S. Drahoňa a P. Pintéra znížil stav
stretnutia na (3-4). Nasledovali 3 góly v sieti výberu IV. ligy keď úspešnými
„kanoniermi“ boli V. Túry , M. Mišány a opäť V. Túry (3-7). Opäť sa však k „akcii“
nadýchli hráči výberu IV. ligy a po vlastnom góle a góle P. Pintera „svietilo“ na
ukazovateľovi skóre (5-7). Po peknej akcii na jeden dotyk zakončil V.Túry, P. Pinter na
druhej strane prekvapil v bráne S.Perichtu, opäť M. Čief sa peknou individuálnou
akciou zapísal do listiny strelcov, no a bodku za vydareným priateľským zápasom dal R.
Saksa (7-9).
Zápas rozhodoval: I. Majer
Po zápase sme hráčom oboch výberov poskytli občerstvenie a tým hráčom, ktorí prišli patrí naše
poďakovanie a zároveň sa nádejame, že boli aj spokojní.

