OFK Dynamo Malženice
Dnes sa na našom domácom ihrisku predstaví súper Dynamo Malženice. Týmto
u nás srdečne vítame vedenie, hráčov, fanúšikov hostí i domácich. Náš dnešný
súper sa nachádza na 8. mieste s počtom bodov 12. Naše mužstvo sa nachádza
na 4. mieste s počtom bodov 16. Dnes sa stretávame 9.kole 4.liga SZ. Veríme,
že dnes uvidíme pekný futbal.

BLAVASPORT
Spravodaj
ŠPORTOVÝCH KLUBOVBLAVA 1928

BLAVA 1928 Jaslovské Bohunice DO TOHO!

ŠK BLAVA 1928
1.Štefan Matejkovič
4.Adam Kolarovič
3.Peter Jakubička
18.Adam Pavlík
13.Samuel Poláček
7.Ivan Koleno
2.Ján Sekera
5.Matej Meško
8.Andrej Dobiš
14.Jakub Janso
15.Tomáš Dóka
11.Lukáš Buchanec
10.Martin Machovič
6.Peter Krajčovič
9.Martin Broš
16. Michal Halmo
33.Martin Orichel

Prezident: Božena Krajčovičová
Predseda: Mgr. Marek Juhász
Tréner: Patrik Maron
Ved. mužstva: Jozef Kubiš
Masér: Ivan Polešenský

OFK Malženice
18.Róbert Močko
10.Marcel Chynoradský
7.Pavol Lulovič
26.Peter Lančarič
5.Martin Hlúch
14.Daniel Benkovský
33.Adam Barborík
15.Peter Ľubomír Balážik
9.Matej Rehák
20.Ivan Pikulík
3.Maroš Hutár
23.Juraj Braniša
27.Ján Lošonský
17.Richard TitusBalážik
6.Michal Kukučka
1.Šimon Horváth
16. Rastislav Vdoviak

Tréner: VLADIMÍR GLONEK
Vedúci:JURAJ RUSŃÁK
Asistent 1:PETER BUNČEK
Masér: PETER KRŠKA
LEKÁR: ROMAN BOLLA
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ZSFZ – IV-Liga. SZ

9.kolo 2. Októbra 2016 o 14:30 hod

ŠK BLAVA 1928 – Dynamo Malženice

Rozhodca:Haršany František
I.asistent rozhodcu:Krivošík Stanislav
II.asistent rozhodcu:Bartko Branislav
Delegát: Rosa Jozef
Stretnutia 9.kola ZSFZ – 4.liga - SZ.

Tempo Partizánske - Hlohovec, Vrbové- Borčice, Bánovce n/B – Trenčianske
Stankovce, Prečín - Nová Dubnica, Myjava B– Trenčianske Teplice, Šimonovany Holíč, Častkovce–Domaniža,
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Futbalová sezóna 2016/2017

V minulej sezóne kde sme skončili na 11.mieste s 38 bodmi a skóre 51:47 v 4.lige
a súper z Malženíc skončil na 2 mieste. Do novej sezóny sa urobili opatrenia ktoré
predpokladáme v správnu cestu!!! Trénerom zostáva Patrik Maron zmeny nastali
v kádri: odišli: Šimon Chalány – Rakúsko, Štefan Bakši – Neded, Prišli: Martin
Orichel – Spartak C, Lukáš Buchanec - Malženice, Jakub Janso - Palárikovo,
AndrejDobiš – Báhoň ,Matej Meško – Ludrová. Michal Halmo – Spartak trnava
U19. Výkonný Výbor FK ŠK BLAVA 1928 Jaslovské Bohunice veria v správnosť
svojich rozhodnutí voľba a výber trénera príchody nových hráčov a realizačného
tímu. Môžem povedať, že po úvodných kolách v novej sezóne je smer a cesta
správna. Pevne veríme že v tejto sezóne sa popasujeme kvalitnými výkonmi
v každom jednom zápase a chlapci vydajú zo seba všetko aby sme mohli všetci
spokojne konštatovať maximálne úsilie za ktoré budeme adekvátne odmenený.
Chcem aj prostredníctvom tohto úvodníka popriať hráčom, trénerovi, realizačnému
tímu futbalovej verejnosti, fanúšikom všetkým futbalovým nadšencom veľa
krásnych a pekných futbalových zážitkov s klubom ŠK Blava 1928 Jaslovské
Bohunice !!!!ŠK Blava 1928 Do TOHO!!!!

ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice – OFK Dynamo Malženice
A je to tu zas!!!!!
Bude to zápas ako Remeň!!!
Presne pred rokom odohrali svoj duel po dlhej 20 ročnej pauze súboj medzi sebou,
ktorý sa skončil úspešne pre náš tím v pomere 6:2 ŠK Blava 1928 Jaslovské
Bohunice – OFK Dynamo Malženice 6:2!!!! Tento zápas mal špecifickú príchuť ako
každý derby zápas týchto mužstiev. Odveta v Malženiciach vyšla zas lepšie pre
domáci tím 1:0. Celkové skóre po 2 odohratých zápasoch v 4.lige ZsFZ je plusové
pre náš tím v pomere 6:3.Aj preto dnes súboj rivalov okorenia hody ktoré sa
v týchto dňoch konajú u nás a pred slušnou kulisou uvidíme zaujímavý zápas hodný
týchto dvoch mužstiev. Špecifikum zápasu je že v minulosti hrával za Malženice
Lukáš Buchanec ktorý je dnes v našom mužstve a opačne zas Ivan Pikulík
Bohuničan ktorý pôsobí v Malženickom mužstve!!! Uvidíme kto sa po zápase týchto
dvoch kamarátov bude tešiť viac!!!!!!
Mgr. Marek Juhász
Predseda FK ŠK BLAVA 1928 JASLOVSKÉ BOHUNICE

ŠK
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Mládež
Dnes má ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice 7 mužstiev:
Predprípravka U9 – Prípravka U12 – Žiaci U15 – mladší dorastU17 – starší dorastU19 –
A mužstvo mužov – B mužstvo mužov.
V letnom období sme prihlásili na OBFZ – TT mužstvo predprípravky – našich
najmenším chlapcov - naši najmenší už odohrali 2 oficiálné majstrovské zápasy.
Prípravka z Jaslovských Bohuníc na zápase v Trnave
Slovensko – Severné Írsko 4.6.2016
Vedenie futbalového klubu v Jaslovských Bohuniciach zorganizovalo v úzkej
spolupráci Mgr. Mareka Juhásza a Slovenského futbalového zväzu pre našich
najmenších futbalistov zájazd na posledný prípravný medzištátny futbalový zápas pred
ME 2016. Chlapci mali pekné zážitky na ktoré tak skoro nezabudnú. Pevne veríme že
chlapci budú pokračovať v nasadenom trende a futbalové hobby im výdrží čo najdlhšie,
pretože majú všetky predpoklady, aby raz vytvorili veľkú kvalitu Bohunického futbalu.
Pozvánka
Najbližší zápas naši najmenší odohrajú
3.10.2016 t.j v pondelok o 17:00 doma proti Lokomotíve Trnava!!!
ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U9 – Lokomotíva Trnava U9
ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice U12 – Chtelnica U12
3.10.2016 v pondelok o 17:00
Aj touto cestou záujemcovia ktorí majú chuť a chcú hrať futbal alebo iné otázky
ohľadom pred prípravky nech sa ozvú na tel.č. 0911 967 861 – p.Meško alebo nech sa
zastavia o pozrú si na štadióne naše malé futbalové nádeje. ŠK Blava 1928 Do toho!!!!
Aj touto cestou Vás chceme pozvať na najbližší majstrovský zápas ktorý odohráme:

8.10.2016 Sobota o 14:30
ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice – TJ Prečín
Prípravný zápas - 5.10.2016 Streda o 17:00
ŠK Blava 1928 Jasl. Bohunice – Spartak TrnavaU19
Informácie nájdete aj na stránke: www.skblava.sk
Aj na facebooku: https://www.facebook.com/www.skblava.sk/
Kde sa dozviete ďalšie iné zaujímavosti s futbalového diania v Jaslovských Bohuniciach

BLAVAŠPORT

6

Výsledky ostatných mužstiev v minulom kole
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Začiatky futbalu na Blave

8.kolo – U17 – ŠK Blava 1928 – PFK Piešťany 0:5

Prvé dotyky chlapcov z Bohuníc, Jasloviec a paderoviec s futbalovou
loptou približujú len spomienky pamätníkov v rokoch 1924 – 1925.
V roku 1927 sa pri Bohunickom kostole uskutočnil prvý futbalový zápas
s futbalistami z blízkej obce.
Za skutočný začiatok organizovaného športu v obci možno považovať
rok 1928, kedy už mali Blavania skutočné futbalové mužstvo, ktoré
zohralo v priebehu futbalového roka 15 stretnutí s mužstvami okolitých
dedín. Na zápasy na súperove ihrisko sa cestovalo zväčša na bicykloch
alebo autobusom Jána Varinského, ktorý bol veľkým priaznivcom
Jaslovskobohunického futbalu. V živej pamäti futbalistov ŠK Blava
a jeho priaznivcov zostal zápas s vtedajším slávnym trnavským Rapidom,
s ktorým remizovali 3:3.

Žiaci 4.liga OBFZ – TT

Za zmienku stoja aj odohraté zápasy s mužstvom Malženice v rokoch 1970 – 1993

B mužstvo muži – 7.liga Swan
8.kolo ŠK Blava 1928 Jasl.Bohunice – Dolné Orešany 4:2
Góly: Galovič Marcel, Koleno Ivan,Hrčka Luboš, Sokolovič Roman,
Dorast 3.liga ZSFZ
8.kolo – U19 – ŠK Blava 1928 – PFK Piešťany 3:0
Góly: Hrabovský Vladimír, Moravanský Dávid, Kovalovský Juraj,

5.kolo ŠK Blava 1928 Jasl.Bohunice – Dolná Krupá 2:1
Góly: Hrebíček Marko, Tomaškovič Matúš,
6.kolo ŠK Blava 1928 JAsl.Bohunice – Smolenice 0:6
Prípravka 6.kolo
ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice – FK Sokol Dolné Orešany
10:0 (6:0)
Góly: Klč 3, Ilavský 2, Bobák 2, Holec, Nádaský, Martinovič
Predprípravka 1.kolo
ŠK Blava 1928 Jasl. Bohunice – Zeleneč 2:15 góly: Nádaský Alex2,
Predprípravka 2.kolo
Hrnčiarovce n/P – ŠK Blava 1928 Jasl.Bohunice 4:4
Góly: NádaskýAlex 2, Bobák Adam, Tomovič Michal,

Rok 1973 – 1974 Malženice – ŠK Blava 1:2, 0:2
Rok 1974 – 1975 ŠK Blava – Malženice 0:2, 3:4
Rok 1975 – 1976 ŠK Blava – Malženice 2:3, 3:1
Rok 1977 – 1978 ŠK Blava – Malženice 1:1, 4:2
Rok 1978 – 1979 Malženice – ŠK Blava 0:2
Rok 1989 – 1990 ŠK Blava – Malženice 1:0, 0:0
Rok 1990 – 1991 ŠK Blava – Malženice 2:0, 0:1
Historické úspechy Jaslovskobohunického futbalu.
1995 – 1996 – postup do 5 ligy.
1996 – 1997 – postup do 4 ligy
1998 – 1999 postup do 3 ligy
2006 – 2007 víťazi pohára ZSFZ
2007 – 2008 postup do 2.ligy
2009 – 2010 postup starších dorastencov do 2 ligy ZSFZ
2011 – 2012 postup starších žiakov do 2 ligy ZSFZ
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A mužstvo 4.liga SZ –ZsFZ
8.kolo ŠK BLAVA 1928 Jasl.Bohuice – SLAVOJ BOLERÁZ 2:2(0:1)

Sponzori
Obec Jaslovské Bohunice

Góly: Dobiš Andrej, Krajčovič Peter
Z môjho pohľadu čo sa týka hry, nie je v tomto zápase veľmi čo hodnotiť. To čo sme
v tomto zápase a hlavne v prvom polčase predviedli bola paródia na futbal. Z našej strany
my to pripadalo ako zlý žart. Je síce pravda, že súper sa na nás zodpovedne pripravil, ale to
nie je žiadna výhovorka, lebo v mnohých situáciách sme mu to veľmi uľahčili. Náš vstup
do zápasu bol katastrofálny. Chýbal nám pohyb, rýchlosť, ochota a hlavne viac chcenia
a zápalu do hry. Hrali sme bezkontaktný futbal , nedostupovali sme hráčov a nechávali im
veľa priestoru. Toto všetko sa odzrkadlilo pri prvom góle, kedy sme v strednej zóne
nepokryli hráča, ten po zlom vystúpení Kolaroviča našiel prihrávkou nabehnutého
útočníka, ktorý pomedzi Matejkovičove nohy aj s prispením tyče otvoril skóre. Ďalšia naša
chyba na seba nenechala dlho čakať. Pavlíkovu prihrávku vystihol stopér súpera, dlhou
prihávkou využil zlé bránenie Kolaroviča, cez ktorého prešiel útočník ako okolo kužeľa
a strelou z hranice šestnástky našiel pripraveného Matejkoviča. Súper sa aj naďalej po
našich hrubých chybách v defenzíve dostával do zakončenia a my môžeme byť radi, že
svojou neschopnosťou nerozhodol zápas už v prvom polčase. Z našej strany stojí za
zmienku v prvom polčase len šanca Dobiša, ktorý po Pavlíkovom prepustení postupoval
sám na brankára, ale ten aj za pomoci tyče ho vychytal. Po jemnom príhovore v polčasovej
prestávke, sme do druhého polčasu nastúpili o niečo lepšie. Začali sme sa trošku viac
hýbať, spresnili sme prihrávky, ale stále to nebola z našej strany žiadna sláva. Súper nás
stále držal v strehu rýchlymi protiútokmi. V 67. minúte sme sa aj my dočkali gólu, keď po
Kolenovej prihrávke medzi stopérov išiel Dobiš druhý krát sám na hosťujúceho brankára,
ale s tým rozdielom, že tento krát svoju príležitosť využil. No z vyrovnávajúceho gólu
sme sa netešili dlho. Po faule v strede ihriska prišla po štandardnej situácii dlhá prihrávka
do našej šestnástky, kde sme reťazcom hrubých chýb pustili súpera do vedenia. Gól padol
po opätovnom zlom bránení Kolaroviča a nič neriešiacom vybehnutím Matejkoviča, kedy
sa lopta odrazila pred neobsadeného hráča, pre ktorého nebol problém loptu doraziť do
opustenej brány. Nám neostávalo nič iné, len pozmeniť rozostavenie a pokúsiť sa
o vyrovnanie. Začali sme sa o niečo viac tlačiť na polovicu súpera. Možnosť vyrovnať sa
nám naskytla až v poslednej minúte, kedy Krajčovič dlhou prihrávkou našiel v šestnástke
Pavlíka, ten si loptu prebral a stopér hostí ho nezmyselne fauloval. Nariadenú penaltu
s prehľadom premenil Krajčovič. Nám nezostáva nič iné, len brať tento zápas ako
ponaučenie pred najbližším derby zápasom. Nesmie sa nám viac stať, aby sme takýmto
štýlom odohrali domáci zápas, pred domácimi fanúšikmi a zvlášť, keď sa jedná o derby
zápas.....
Tréner: Patrik Maron

Pizza u Sekerovcov
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Muži 4.liga SZ aktuálna tabuľka

