
Monday Cup 2012, 1. Zápas, 21.3.12, 13:45 

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

Výber školy – Lesko, Porubec – Lehocký, Hlboký, Uhlík, Farkas, E. Nagy, Méry, 

Kovács, J. Nagy, Mikóczi, Krajčovič, Múdry, Szabó 

Góly: Egyed 4, Jávorka 1, Farkašová 1 – Lehocký 4, Farkas 1, E. Nagy 1, Uhlík 1 

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

 Prišiel marec a to v Tomášove znamená návrat tradície rozohrať 
nové série o futsalového a florbalového kráľa školy! Sľub splnený! 
Nová edícia Monday Cupu sa síce začala netradične v stredu, ale to 
vôbec nebolo podstatné.  

Tretí ročník sa začal s jednou nevídanou novinkou. Na ploche za 
mladší tím nastúpili až dvaja učitelia – súčasný Kristián Lesko 
a bývalý Mario Porubec. Kvôli objektivite sa ale tímy dohodli, že v hre 
bude môcť byť vždy iba jeden a tak sa spoločne striedali v bránke a na 
ploche.  

 Samotný zápas priniesol mimoriadnu drámu, ktorá 
v závere bičovala aktérov k heroickým výkonom. Poďme ale od 
začiatku. Otvárací gól novej sezóny dosiahol až v 4.minúte Egyed, keď 



mu pozíciu pripravil Jávorka. Mladším trvalo tri minúty, kým 
dokázali skóre zrovnať. Hlboký nabil Lehockému a ten využil malú 
nepozornosť gólmana starších. Vyrovnaný stav ale dlho nevydržal, 
onedlho sa totiž k odvážnej strele takmer z polovice ihriska odhodlal 
líder deviatakov, Roman Egyed a mieril presne. V 13.minúte si ale 
mladší perfektne zakombinovali, aby Uhlík mohol poslať loptu do 
prázdnej bránky a vyrovnať. O ďalšiu minútu sa „výber školy“ po prvý 
raz radoval z vedenia. Lehocký sa ocitol s loptou v blízkosti súperovej 
svätyne a situáciu okamžite využil. Keď sa už zdalo, že „mladší“ si 
tesný náskok udržia do prestávky, tak deviataci dvakrát udreli. 
V oboch prípadoch bol hrdinom okamihov Egyed. Najprv dokopol 
loptu zblízka do prázdnej bránky, aby o niekoľko sekúnd nadchol 
prítomných nádherným vinklom z desiatich metrov, na ktorý nemohol 
Porubec vôbec zareagovať. V polčase mali teda bližšie k víťazstvu 
deviataci. 

 Po zmene strán ako prví skórovali „mladší“, po Uhlíkovej 
bombe vrátil odrazenú loptu do siete pohotovo Lehocký. V 25. minúte 
sa posledný raz z vedenia mohli potešiť hráči 9.A. Jávorka využil 
chybu obrany súpera a do opustenej bránky z polovice ihriska 
skóroval. O krásnu odpoveď sa o 3 minúty postaral Erik Nagy. Po 
elegantnom spracovaní lopty okamžite vyhodnotil situáciu a prudkou 
bombou k žrdi z veľkej vzdialenosti vyrovnal na 5:5! Tento 
rovnovážny stav vydržal dlhých 6 minút. Až potom sa na pravej 
strane dostala lopta k Farkasovi a ten trafil presne medzi brankárove 
nohy. Deviataci dostali nôž na krk a museli konať. 4 minúty pred 
koncom Egyed pripravil možnosť Erike Farkasovej a na svete bol 
zrazu i prvý dievčenský gól našej série. Všetko spelo k dramatickému 
záveru. Začínalo sa myslieť na predĺženie. To sme tu ešte nikdy 
nemali! Lenže 2 minúty pred záverom sa znova prebudil kanonier 
Lehocký. Jeho gól nakoniec znamenal rozhodnutie prvého zápasu 
futsalovej série roku 2012. Deviataci už v závere prekvapujúco nemali 
sily na zvrat a nevytvorili si ani tlak, aby niečo s výsledkom ešte 
urobili. Ich prehra 6-7 tak spôsobila zmenu v historických záznamoch 
Monday Cupu. Po prvý raz sa totiž stalo, že „mladší“ získali úvodný 
zápas série. Druhý súboj sa hrá v pondelok 26.marca.  


