
Futbalový turnaj o pohár riaditeľa Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara 

Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Lučenec. 

 

 

Dňa 8.10.2012 sa na umelej tráve futbalového štadióna LAFC Lučenec konal v poradí 

siedmy ročník futbalového turnaja „O pohár riaditeľa strednej priemyselnej školy stavebnej 

Oskara Winklera“, ktorého cieľom je vyhľadávanie a podpora talentovanej mládeže 

z okolitých okresov.  

Počas zápasov boli pod drobnohľadom Mgr. Vojtecha Kováča ml. pozorované 

futbalové talenty zo základných škôl lučeneckého regiónu a okolitých okresov. Turnaja sa 

zúčastnilo 11 futbalových mužstiev, teda takmer 120 futbalistov,  ktorých na slávnostnom 

zahájení privítal pán riaditeľ Mgr. Vikor Ladislav. Po rozlosovaní družstiev do dvoch skupín, 

sa na ihriskách rozpútali boje o body.  Každý chcel zvíťaziť a postúpiť zo skupiny, preto 

diváci videli niekoľko veľmi hodnotných zápasov, ale aj výkonov jednotlivcov. No aj napriek 

veľkej bojovnosti, prebehli zápasy vzácne fér, čo sme všetci privítali.  

Do semifinále postupovali dvaja najlepší z každej skupiny a medzi štyri najlepšie tímy 

sa prebojovali  ZŠ M.R. Štefánika Lučenec, ZŠ Balog nad Ipľom, ZŠ Školská 1 Fiľakovo 

a ZŠ L. Novomeského Lučenec. Z tretieho miesta sa nakoniec po víťazstve 1-0 nad ZŠ Balog 

nad Ipľom radovali chlapci zo ZŠ Školskej 1 Fiľakovo. Finalistami sa stali chlapci zo ZŠ 

 M.R.Štefánika Lučenec a ZŠ Novomeského Lučenec. Vo finále po dramatickom boji sa 

víťazmi nakoniec stali chlapci zo  ZŠ  M.R.Štefánika Lučenec po najtesnejšom výsledku 1-0 . 

Najlepším brankárom sa stal Gregor Zadrobílek zo ZŠ Novomeského Lučenec a za 

najtechnickejšieho hráča bol vyhlásený Silvio Šimon zo ZŠ Školská 1 Fiľakovo. 

Všetky zápasy s prehľadom viedli kvalifikovaní rozhodcovia Marek Antalík 

a Miroslav Filkus.  

Turnaja sa zúčastnil  i sám športový riaditeľ mládeže LAFCu Lučenec Mgr. Vojtech 

Kováč st., ktorý vyjadril spokojnosť s organizáciou turnaja. Na záver turnaja najlepšie 

mužstvá ako aj jednotlivci prevzali poháre a ocenenia. 

Futbalový deň skončil po 13. hodine, počasie bolo ideálne - futbalové, organizácia 

klapala, družstvá po odvedených výkonoch mohli byť tiež spokojné. Organizátor objavil 

hodne futbalových talentov, perspektívnych záujemcov o štúdium na škole v športovej triede 

a už sa teší na v poradí už 8. ročník turnaja. 

 

 

       Mgr. Vikor Ladislav 


