
Monday Cup 2012, 3. Zápas, 2.4.12, 14:15

Zostavy: 9.A – K. Nagy – Jávorka, Egyed, Fulop, Kotlár, Mackovič

Výber školy – Lesko, Porubec – Lehocký, Uhlík, E. Nagy, Gašpárek, Csefalvai 

Góly: Egyed 3, Mackovič 2, Jávorka 1- Gašpárek 3, Nagy 2, Lehocký 1, E., Uhlík 1 

Vývoj: 1:0, 1:4, 3:4, 3:5, 5:5, 5:6, 6:6, 6:7    Polčas: 2:4 

 Tretí zápas Monday Cupu mohol byť kľúčový. Tím, ktorý by ho vyhral, mal mať 

v najbližšom zápase mečbal. A to je isto obrovská psychická výhoda.   

 Aj ďalší pondelok nakoniec priniesol obrovskú drámu, v ktorej sa 
muselo hrať až do poslednej sekundy. Už v čase 2:10 padol najrýchlejší gól 
tohtoročnej edície Monday Cupu. Jávorka vypálil z ľavej strany 
k vzdialenejšej žrdi a otvoril účet. Mladším stačili iba dve minúty aby skóre 
zrovnali, to zase prudko strieľal z diaľky Erik Nagy. Neprešlo ani 60 
sekúnd a k bombe číslo 3 sa odhodlal z polovice ihriska Uhlík. Keďže 
všetko prestrelil, mladší po prvý raz viedli. Netrvalo dlho a „Výber“ 
vyhrával už o dva góly. Lesko ideálne našiel voľného Gašpárka a ten už 
mohol pohodlne do prázdnej bránky zvýšiť. A keď v polovici prvého polčasu 
Uhlík zaťažil konto súpera štvrtý zásahom, vyzeralo to ako veľmi skoro 
rozhodnutý zápas. Deviataci pôsobili malátnym dojmom, ich hre chýbal 
typický pohyb, o ktorý sa tak vedel starať zranený Kotlár. Na druhej strane 
si mladší tentoraz oveľa lepšie prihrávali, hru umne rozťahovali a vytvárali 
si priestor na zakončovania. Ich silu navyše opäť zvýšil kanonier Lehocký. 
Naozaj mladší v tejto pasáži zápasu absolútne ovládali hru. Veľa však 



zmenil gól v závere prvého polčasu. Peknú akciu deviatakov zakončil do 
prázdnej bránky Egyed. Stav 2-4 už nebol taký hrozivý. 

 A keď na začiatku druhého polčasu úspešne zakončil svoj nájazd na 
brankára Mackovič, zo športovej mŕtvoly tu zrazu stál odhodlaný tím. 
A ten chcel zápas zachrániť. Navyše sa nečakane do hry zapojil agilný 
Kotlár. Nevydržal sa iba pozerať na spoluhráčov a prekonal bolesť po 
automobilovej nehode, aby im pomohol. A pôsobil tak, akoby nemal žiadny 
problém. Naháňal protivníkov, napádal a útočil. Rozbiehajúci sa valec 9.A 
ale na chvíľu zastavil Lehocký, ktorý skóroval po strele zo stredu ihriska. 
Prvých 6 minút druhého polčasu bolo veľmi plodných na góly. Na 
Lehockého gól totiž hneď reagoval Egyed. Ten využil únik a bolo opäť iba 
o gól. No a výbuch radosti starších nastal o necelú minútu. Egyed našiel 
pred bránkou Mackoviča, ktorý trafil Porubcovi loptu medzi nohy, aby 
senzačne vyrovnal! Ale i na toto mal pripravenú okamžitú odpoveď Erik 
Nagy. Jeho ďalšia exportná bomba z polovice ihriska vrátila misky váh na 
stranu „Výberu“. V priebehu troch minút a 55-tich sekúnd videli diváci 5 
gólov!  

 Zápas sa s plynúcim časom dostal k svojim kľúčovým fázam. V čase 
31:40, teda približne 8 minút pred koncom Jávorka pripravil loptu pre 
Egyeda, ktorý ju mohol zasúvať do prázdnej bránky. Stav 6-6 zrazu 
vytvoril z jasnej záležitosti nečakanú zápletku. Oba tímy prepli na 
opatrnejšiu hru, každá chyba mohla rozhodnúť. No i tak sa zrodilo 
niekoľko supešancí. V nich mali trochu navrch mladší, keď Lehocký napálil 
zboku žrď a neskôr Gašpárek dokonca brvno! Na druhej strane ale Egyed 
a Mackovič stáli zoči voči brankárovi „Výberu“, no neuspeli. Opäť sa začalo 
hovoriť o možnom predĺžení a tak prepísaní historických záznamov. No 
v hororovom závere sa 3 minúty pred koncom v skrumáži dostal k lopte 
Gašpárek a prízemnou strelou prepasíroval loptu pomedzi nohy 
nešťastného brankára Kristiána Nagya, ktorý nemal šancu na viackrát 
zmenenú cestu lopty ani reagovať. Chvíľa veľkej radosti „Výberu“ ale 
musela ešte na chvíľu vystriedať chvíľa veľkej koncentrácie. 200 sekúnd do 
konca ešte neznamená rozhodnutie. Mladší ale podobne ako v prvom zápase 
série, dokázali držať loptu až nečakane často na svojich teniskách a tým oberali 
súpera o možnosť zvratu. Navyše mimoriadne obetavý obranný výkon podal 
v rozhodujúcich chvíľach Mário Uhlík. Starší tak mali na útočnej polovici veľmi 
komplikované a obmedzené možnosti. Po záverečnom hvizde sa tak k prvému 
mečbalu dostali hráči „Výberu školy“. Už 16. apríla tak môžeme poznať nového 
držiteľa putovného pohára. Ešte nikdy sa nestalo, aby ho získali mladší hráči.  


