
                   FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR RIADITEĽA SPŠS V LUČENCI 

 

 

      Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera aj tento rok 7. októbra pod záštitou 

riaditeľa školy usporiadala 8 ročník futbalového turnaja pre žiakov ZŠ z okresu Lučenec. 

 

Turnaj sa stal už tradíciou a slúži na vyhľadávanie talentov zo žiakov 8.a 9. ročníkov ZŠ. 

Organizátor turnaja pozorne sleduje jednotlivé zápasy , na základe ktorých vyberie tých najlepších, 

ktorých následne osloví a ponúkne im možnosť štúdia na našej škole v športovej triede. Zároveň 

majú najlepší z nich možnosť zdokonaľovať svoje umenie vo futbalovom klube LAFC Lučenec pod 

vedením skúsených trénerov. 

 

Tento rok sa prihlásilo 9 mužstiev z ktorých sa vyžrebovali dve skupiny. Hralo sa v rámci skupiny, 

každý s každým. Zápasy trvali 15 minút, podľa vopred stanovených pravidiel. Viedli ich 

rozhodcovia, žiaci športovej triedy III.S. Všetky zápasy prebehli v rámci fair play, hoci boje boli 

neúprosné a niektoré mužstvá hrali ozaj pekný futbal. 

 

Z hľadiska organizácie turnaja patrí vďaka zúčastneným žiakom III.S, zvukárovi, ktorý sa staral 

o dobrú náladu, fotografovi, ktorý zachytával objektívom niekedy ozaj neskutočné momenty.  

Futbalovému klubu LAFC, ktorý nám poskytol ihrisko, lopty, siete patrí tiež naša vďaka. 

 

Okolo obeda skončili boje v skupinách a o tretie miesto si zahrali mužstvá, ktoré skončili na 

druhých miestach svojich skupín. 

Vyhrali všetci zúčastnení, keďže dokázali že športujú radi, vyšlo aj počasie takže sme strávili pekné 

predpoludnie.  

 

Konečne prišlo na rad finále, v ktorom väčšina zúčastnených škôl fandila tomu „svojmu“ mužstvu.  

 

Na záver odovzdal víťazom poháre a diplom organizátor turnaja, pán riaditeľ Mgr. Vikor. Ocenil aj 

najlepšieho hráča a brankára turnaja.. Futbalové lopty venoval a odovzdal viceprimátor Lučenca 

Mgr. Pán Baculík. 

 

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník- športu zdar a futbalu zvlášť. 

  

 

Umiestnenie:   1. ZŠ M.R. Štefánika Lučenec    

                        2. ZŠ a MŠ Radzovce 

                        3. ZŠ Školská Fiľakovo 

 

 Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Marek Marko ZŠ M.R. Štefánika Lučenec    

 Najlepším hráčom sa stal Martin Gondáš ZŠ a MŠ Radzovce 


