Spartak Myjava
Dnes sa na našom domácom ihrisku predstaví súperSpartak Myjava. Týmto
u nás srdečne vítame vedenie, hráčov, fanúšikov hostí i domácich. Náš dnešný
súper v 1.kole prehral v Šimonovanoch 1:0. Naše mužstvo prehralo
v susedskom derby v Malženiciach 1:0.
Dnes sa stretávame v 2 kole.
Veríme, že dnes uvidíme pekný futbal.

BLAVASPORT
Spravodaj
ŠPORTOVÝCH KLUBOVBLAVA 1928

ŠK BLAVA 1928 DO TOHO!

ŠK BLAVA 1928

ROČNÍK XXII. ČÍSLO 2

Spartak Myjavaa.s

1.Štefan Matejkovič
3.Peter Jakubička
10.Martin Machovič
9.Martin Broš
6.Peter Krajčovič
18.Adam Pavlík
13.Samuel Poláček
8. Andrej Dobiš
14. Jakub Janso
12. Michal Halmo
11. Tomáš Kunovský
2. Matej Meško
20. Ondrej Sakár
7. Marián Prvý
5. Kristián Maron
4. Denis Balún
15. Vladimír Hrabovský
16. Dávid Moravanský

1. Peter Solnička
5. Samuel Flamík
7. Dávid Sopko
8. Boris Kočica
11. Erik Vávra
12. Erik Pecha
13. Peter Sivák
15. Jaroslav Toman
17. Michal Matušica
19. Róbert Horeš
20. Tomáš Marček
25. Denis Kubica
2. Viktor Čobrda
3. Jakub Tomič
4. Ondrej Čerešňa
6. Pavol Sivák
10. Marek Jastráb

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

Tréner: Peter Vavák
Vedúci:LubošZverec
Masér:Ľubomír Horeš
Asistent 1: Daniel Kvasnica
Asistent 2: LubošZverec

ZSFZ – 4.liga SZ

2.kolo 19. augusta 2017 o 17:00 hod

ŠK BLAVA 1928 – Spartak Myjava

Rozhodca: Róbert Janus
I.asistent rozhodcu:Anton Laco
II.asistent rozhodcu: Jozef Švolík
Delegát: Miroslav Turčan

Zápasy 2.kola.

Tempo Partizánske – Šimonovany, Vrbové – Holíč, Partizán Prečín – Veľké
Kostoľany, Hlohovec– Trenčianske Teplice, Častkovce – Domaniža, Nová
Dubnica – Boleráz, Malženice – Trenčianske Stankovce,

BLAVAŠPORT
V prvom kole prehra 1:0

Prvé kolo nového ročníka sa nám nevydarilo nie len po výsledkovej ale hlavne hernej
stránke. Do zápasu sme nastupovali s tým, že niektorí naši hráči(Machovič, Janso,
Kunovský....) mali pred prvým kolom zdravotné problémy, plus po polčase sme museli
nútene striedať Broša. Ale aj napriek tomu sme išli do Malženíc s odhodlaním súpera čo
najviac potrápi a odohrať dobrý zápas. Súpera sme mali dobre zmapovaného, vedeli sme
o jeho ofenzívnej sile, že majú po rýchlostnej a technickej stránke veľmi kvalitných
hráčov. Tomu sme chceli prispôsobiť aj taktiku, ktorá spočívala v tom, byť pozorný
a dôsledný na svojej polovici, kde sme mali dôrazne dostupovať a zdvojovať
súperových hráčov a po zisku lopty prechádzať do rýchlych protiútokov a hľadať čo
najkratšiu cestu k súperovej bránke. Žiaľ toto nám vydržalo možno prvých 15 – 20
minút, čo je žalostne málo. Potom súper čiastočne prebral kontrolu nad zápasom,
vypracoval si dajaké strelecké príležitosti, ale poväčšine išlo o strely spoza šestnástky,
ktoré dobre chytajúci Matejkovič zneškodnil. V druhom polčase súper na nás vybehol,
snažili sa čo najskôr gólovo otvoriť zápas. Mal tam náznaky šancí, ktoré sa im nedarilo
dotiahnuť do gólového konca. V tejto fáze hry nám vôbec nefungovala ofenzíva
a vypadli nám kraje zálohy, ktoré sa nedokázali presadiť v ofenzíve a nedokázali
krajným obrancom pomôcť ani v defenzíve. Rozhodujúci gól zápasu padol ako inak po
krídelnej akcii, kde sa domáci hráč dokázal presadiť v hre 1:1 prízemnou prihrávkou
našiel v šestnástke nedôrazne bráneného útočníka a ten nevydarenou strelou z otočky
rozhodol o výhre Malženíc. Paradoxom je že predtým sa súper nedokázal presadiť
z vyloženejších šancí.
Nám tento zápas ukázal, že je veľa vecí na ktorých potrebujeme popracovať, bolo v ňom
veľa podpriemerných výkonov, ktoré sa v ďalších zápasoch nemôžu opakovať. Treba
popracovať aj na prístupe hráčov a dostať im do hlavy, že aj keď sa mi v danom zápase
herne nedarí, treba ten zápas odjazdiť a odšmýkať po riti...... a vtedy aj ten najväčší
kritik uzná, že tá snaha tam bola.
Tréner: Patrik Maron

ŠK
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Prípravka – úspešný ročník 2016/2017
Máme za sebou ďalšiu sezónu a preto by som chcel pár vetami zhodnotiť účinkovanie
družstva prípravky v sezóne 2016/2017. Chlapcom sa počas celej sezóny veľmi darilo
a ukázali že mužstvo ktoré sa formovalo 4 roky, bolo veľmi silné. Skončili na 1. mieste
v našej skupine „B“ Obfz Trnava a dostali sa do finálového turnaja víťazov skupín, kde
sme obsadili tretiu priečku o skóre za druhými Trebaticami. Aj keď v našom klube
nebazírujeme na výsledky mládežníckych družstiev, ide nám skôr o výchovu
a napredovanie chlapcov do budúcna, touto cestou by som im chcel poďakovať za
pekné výsledky a popriať do ďalšej športovej kariéry veľa úspechov a zdravia. Chlapci
dostali na pamiatku od klubu za svoje výkony spomienkové tričko spolu s trofejou,
ktorá im bude pripomínať ich úspešné ťaženie. Tento rok nám skončil v prípravke
ročník 2005, do žiakov prichádzajú piaty hráči plus šiesty Patrik Bulla, už hráva od
zimy za Spartak Trnava. V novej sezóny budeme zapracovávať nových chalanov, ktorý
prichádzajú z pred prípravky, čo považujem za veľkú výhodu pre náš klub, že nám
vzniklo aj najmenšie družstvo pred prípravky.
Horný rad: Miroslav Klč (vedúci mužstva), Marek Maška (tréner), Martin Ilavský,
Aleš Michalica, Tomáš Tomašovič, Marek Juhász (predseda klubu)
Stredný rad: Adrián Pavlovič, Patrik Holec, Denis Klč, Jakub Bardáč, Adam Bašnák,
AlexNádaský, Patrik Bulla, Timotej Melicher, Adam Bobák a dolu ležiaci Pavol
Martinovič
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Žiaci ŠK BLAVA 1928 – „U-15“
Predsezónne hodnotenie
Prípravu na nový súťažný ročník 2017/18 sme odštartovali presne mesiac
pred jeho začiatkom – 27.7.2017. Na úvodnom tréningu sa nám hlásili nové
posily z družstva prípravky, ktoré v minulej sezóne vyhralo svoju skupinu.
Chlapci majú pred sebou obrovský skok, keďže doteraz hrávali svoje
zápasy iba na polovicu ihriska. Prechod na veľké ihrisko je nesmierne
náročný a my vieme, čo nás nadchádzajúce týždne či mesiace čaká. Hoci to
určite nebude ľahké a chlapcov čakajú ťažké súperenia so súpermi o dva či
tri roky staršími, na prácu s nimi sa teším. Po dlhých rokoch nám do žiakov
prichádzajú chlapci, ktorí prešli prípravkou a majú vštepené základné
futbalové zručnosti. Bude našou povinnosťou prispieť k ich neustálemu
rozvoju a výkonnostnému rastu. Preto opäť musíme zdôrazniť, že cieľom
v nadchádzajúcej sezóne nebude získavanie vavrínov, ale napredovanie
a adaptácia mladých nádejí. Na tréningové hodiny s nimi sa teším a verím,
že ich zápal a radosť z hry neutíchne, neodradia ich prehry, ale naopak,
budú ich motivovať k dosahovaniu stále lepších a lepších výkonov.
káder ŠK BLAVA „U-15“: Samuel Plesník, Lukáš Kostolanský, Martin
Bošnák, Jakub Bardáč, Matej Bohunický, Martin Tomašovič, Tomáš
Tomašovič, Denis Klč, Erik Sallai, Dávid Dvorák, Jakub Bača, Pavol
Martinovič, Aleš Michalica, Martin Ilavský, Pavel Gula, Šimon Bajza,
Adrián Hrčka
tréner: Martin Machovič
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Súper z Myjavy v 1.kole nebodoval
Prvý zápas nového ročníka 4. ligy SZ odohrali hráči Spartaka Myjava v ŠimonovanochPartizánskom, kde sa úvod duelu niesol v znamení boja o stred poľa. K prvému zakončeniu sa
dostal v 11. min. Copko. Veľkú príležitosť na skórovanie mali domáci hráči v 15. min., kedy po
súboji v šestnástke zostal ležať na zemi brankár Solnička, hra pokračovala a Rolinec mieril
medzi tri žrde, no Kočica vykopával loptu z bránkovej čiary. Od tohto momentu boli hráči
Šimonovian aktívnejší, viac sa tlačili do zakončenia, ale obrana kopaničiarov ich do šancí
nepúšťala. Po polhodine hry podnikli Myjavčania protiútok, Sivák poslal loptu nad bránu. O
tri minúty smerovala Oršulova strela k žrdi, ale Solnička si s ňou poradil. Posledná príležitosť
v prvom dejstve sa zrodila v 38. min., pred zakončujúcim Gálisom hasil v poslednej chvíli
Kočica.
Vstup do druhého polčasu kopaničiarom nevyšiel a hneď v úvodnej minúte videli prítomní
diváci nebezpečnú strelu Gálisa. Tá gólom ešte neskončila, ale o chvíľu na to otvoril skóre
stretnutia Laurinec. Šimonovany – Myjava 1 : 0. Navyše od 50. min. hrali spartakovci oslabení
o jedného hráča, keď červenú kartu uvidel Copko. V 56. min. sa ocitol v dobrej streleckej
pozícií Sobota, Solnička bol pozorný. Hra Myjavčanov sa s pribúdajúcim časom zlepšila, po
hodine hry skončila tesne vedľa brány Jastrábova strela. O päť minúť potiahli domáci
futbalisti akciu po ľavej strane, na konci ktorej bol Laurinec mieriaci nad bránu. Presnejší bol
v 72. min. po kontre Rybanský, zasahovať musel Solnička. O minútu sa črtala príležitosť na
vyrovnanie na druhej strane ihriska, prečíslenie Myjavčanov stroskotalo na nepresnej finálnej
prihrávke. Streleckú bodku za duelom urobil Toman, ale Lacko loptu za svoj chrbát nepustil.
Myjava tak v prvom zápase nebodovala a podľahla Šimonovanom 0 : 1.
Hlas trénera
Peter Vavák, tréner Spartaka Myjava: „Súper dominoval na lopte a v prvom polčase bol
jednoznačne futbalovejší. Defenzívna činnosť našej obrannej štvorice, s ktorou sme mali v
príprave dosť veľa problémov, bola tento raz našou najlepšou formáciou, ktorú sme v zápase mali.
Nedokázali sme prechádzať do rýchlych protiútokov, hrotoví hráči nedokázali podržať loptu, resp.
sklepávať ju a nabiehať do priestorov. Namiesto toho sa vybíjali v osobných súbojoch a v
komunikácií s rozhodcom. Zápas sme v prvom polčase udržali v remízovom stave vďaka
defenzívnej činnosti našej obrany. Do druhého polčasu sme vstúpili s odhodlaním zmeniť niečo
hlavne smerom dopredu. Ale bohužiaľ hneď v 46. min. sme inkasovali gól. V 50. min. sa nechal
hlúpo vylúčiť Copko, ktorého od začiatku provokovali. On sa nechal vyprovokovať, vybíjal sa v
osobných súbojoch, v hádkach s rozhodcami a protihráčmi. Nebol to ten Copko, na ktorého sme
boli zvyknutía nechal sa hlúpo vylúčiť, čím výrazným spôsobom poškodil mužstvo.

Paradoxne po jeho vylúčení sa hra vyrovnala, začali sme viac-menej dominovať a aj v
oslabovke sme sa pokúšali o vyrovnanie. Vážnu gólovú príležitosť sme si ale
nevypracovali a myslím si, že domáci zápas zaslúžene vyhrali.“
Zdroj: internet FB: Spartak Myjava
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Štyri kluby z regiónu uspeli s projektmi vo výzve SFZ, získajú
financie na štadióny
Trebatice, Zeleneč, Jaslovské Bohunice a Malženice môžu pri prestavbe svojich futbalových štadiónov
počítať s finančnou injekciou. Štyri menované kluby z trnavského regiónu uspeli v projekte Slovenského
futbalového zväzu s názvom Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.
Členovia výkonného výboru SFZ na základe odporúčania pracovnej skupiny schválili zoznam úspešných žiadateľov
o príspevok v rámci prvej etapy projektu, ako aj výšku finančných príspevkov na jednotlivé projekty.
SFZ medzi 163 žiadateľov rozdelí 2,8 milióna eur. Nerozdelených zostalo 200-tisíc, tie sa, ako uvádza zväz na svojej
stránke, "...majú presunúť do balíka finančných prostriedkov, ktoré budú prerozdeľované v rámci 2. etapy projektu, pri
zachovaní územného princípu rozdelenia príspevku v rámci jednotlivých regiónov."
Na budúci týždeň sa uskutočnia stretnutia so zástupcami úspešných žiadateľov, na ktorých ich zástupcovia SFZ
oboznámia s ďalším postupom a podmienkami realizácie projektov.
Kluby mohli na svoje zámery získať od 10- do 50-tisíc. Pre Západoslovenský futbalový zväz bolo vyčlenených 30 percent
z celkovej sumy. Podmienkou bolo, aby sa žiadatelia finančne spolupodieľali na realizácii, 25 percent prostriedkov teda
museli záujemcovia zohnať zo svojich zdrojov.
Najvyššia suma spomedzi klubov z trnavského regiónu putuje do Trebatíc. Do obce ležiacej neďaleko Piešťan pritečie 25tisíc eur.
"Financie sme žiadali na osvetlenie tréningovej plochy. Hlavne na jeseň, keď sa skôr stmieva, potrebujeme vyriešiť
tréningový proces našich družstiev. V Centre futbalovej mládeže Jozefa Adamca máme 150 detí, nie všetci sa môžu
pripravovať naraz. Preto ide o dôležitú investíciu. Okrem toho chceme inštalovať zachytávače lôpt za brány na hlavné
i tréningové ihrisko. Medzi hlavnou a tréningovou plochou zároveň chceme vybudovať chýbajúci chodník," uviedol Jozef
Svetlík, prezident klubu z Trebatíc.
Futbalový Zeleneč získal vo výzve 14-tisíc eur. Podľa slov predsedu klubu Mareka Vavra ich využíjú na výmenu trávnika.
"Potrebujeme vyrovnať ihrisko. Vyberieme podklad až do hĺbky 20 centimetrov, urobíme nový povrch a spravíme výsev
trávy. Očakávame, že v priebehu deviatich týždňov by malo byť ihrisko úplne funkčné. Zatiaľ sa rozhodujeme, či
pristúpime k realizácii budúce leto, alebo už na jar. V tom prípade by sme museli hľadať prechodný domov pre domáce
zápasy v jednej z okolitých obcí," uviedol Vavro.
Rovnakú sumu ako Zeleneč získali aj Jaslovské Bohunice. "Pripravujeme prestrešenie tribúny pozdĺž hracej plochy, ktorá
dosiaľ nebola krytá," informoval predseda ŠK Blava Marek Juhász. Realizáciu by chceli strihnúť ešte tento rok.
Malženiciam zväz odsúhlasil 10-tisíc eur. Na ihrisku plánujú podľa slov prezidenta Dynama Petra Macha zrekonštruovať
hlavnú tribúnu a osadiť na nej nové sedačky. Okrem toho chcú vybudovať oplotenie pri hlavnom vstupe do areálu.
Kompletný zoznam úspešných žiadateľov o príspevok je zverejnený na webe SFZ.

Zdroj internet: www.trnavskyhlas.sk

Pozvánka na majstrovské zápasy:
27.8.2017 o 17:00 Trenčianske Stankovce – ŠK Blava 1928
27.8.2017 o 17:00 – Hrnčiarovce n/P – ŠK Blava 1928 B
29.8.2017 o 10:30 – Trstín – ŠK Blava 1928 B
26.8.2017 o 10/12:30 – U19 ŠK Blava 1928 – Nové Mesto n/V
27.8.2017 o 14:30 – U15 - Drahovce – ŠK Blava 1928
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Zápas
Košolná – ŠK Blava B
Trstín – ŠK Blava B
ŠK Blava B Bohdanovce
Hrnčiarovce – ŠK
Blava
ŠK BLAVA- Dolné
Orešany
Suchá n/P- ŠK Blava
B
ŠK Blava- Biely
Kostol
Modranka-ŠK Blava
ŠK Blava- Dobrá
Voda
Ružindol- ŠK Blava
ŠK BLAVA- Kátlovce
Bučany- ŠK Blava
ŠK Blava- Pavlice
Naháč- ŠK Blava
ŠK BLAVABrestovany

Deň
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Zápas

Dátum Čas
Výsledok
6.8
17:00
0:2
29.8
10:30
20.8.
27.8
3.9.
10.9.
17.9.
24.9.
30.9.
8.10.
15.10.
22.10.
29.10.
5.11.
12.11.

17:00
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:30
14:30
14:00
14:00
13:30
13:30

Výsledok

Malženice- ŠK Blava

NE

Dátum
13.8.

Čas

1

17:00

1:0

2

ŠK BLAVA - Myjava

SO

19.8.

17:00

3

NE

27.8.

17:00

5

Tr. Stankovce- ŠK BLAVA
ŠK BLAVA – Tempo
Partizánske
Boleráz- ŠK BLAVA

NE

10.9.

6

ŠK Blava- Vrbové

SO

16.9.

15:30

7

Domaniža- ŠK Blava

NE

24.9

15:30

8

ŠK Blava – Prečín

NE

1.10.

14:30

9

Teplice - ŠK Blava

SO

7.10.

14:30

10

ŠK Blava-Hlohovec

SO

14.10.

14:30

11

V.Kostoľany – ŠK Blava

NE

22.10.

14:00

12

ŠK Blava – Častkovce

SO

28.10.

14:00

13

Holíč- ŠK Blava

NE

5.11.

13:30

14

ŠK Blava – Nová Dubnica

SO

11.11

13:30

15

Šimonovany - ŠK BLAVA

NE

19.11

13:30

4

Deň

17:00

SO

2.9.

16:00
16:00

