Hodnotenie jarnej časti sezóny 2012/2013
MUŽI
Do jarnej časti súťaže sme ako nováčik vstupovali na 9. mieste. Spodná časť tabuľky bola
vyrovnaná, tímy na 7.-13. mieste delilo len 5 bodov a čakal nás ťažký boj o záchranu.
Zimnú prípravu sme preto obohatili 4-dňovým sústredením na Patrovci pri Trenčianskom
Jastrabí. Tu patrí vďaka sponzorom, ktorí prispeli finančne a pochvala hráčom, ktorí k celej akcii
pristúpili veľmi zodpovedne, poctivo aj so „zaťatými zubami“ trénovali. Pre ilustráciu náročnosti
môžem uviesť fakt, že celkovo nabehal každý asi 70 km za 4 dni a zvládli aj náročný bežecký
výstup na Chatu pod Inovcom.
Do kádra sa nám v posledný prestupový deň podarilo vybaviť Ľuboša Heráka, ktorý bol pre
nás do ofenzívy pri zranení a chorobe Andreja Ďuriša významnou posilou. Inak zostalo mužstvo v
zložení ako na jeseň, aj keď Marek Otrubčák a Miloš Javro ako piliere defenzívy vzhľadom na
pracovné povinnosti mohli absolvovať iba domáce zápasy, aj to nie všetky.
Prípravné zápasy sme odohrali so striedavými výsledkami. Tie súťažné sa pre nepriaznivé
zimné počasie začali s 3-týždňovým oneskorením. Prvé kolá sa potom dohrávali počas súťaže alebo
po nej koncom júna. Prvé 4 zápasy u súperov sme aj kvôli spomínaným problémom a nútenému
meneniu zostavy prehrali, body sme zberali iba doma, a to po ťažko vybojovanom víťazstve 1:0 s
dobre brániacim Hrašným, remíze v dôležitom meraní síl s Hrádkom a zvrate z 0:1 na 2:1 s
kvalitným súperom z Trenčianskych Bohuslavíc. Tento zápas nám psychicky výrazne pomohol a
získané sebavedomie sa odzrkadlilo v závere sezóny. Posledným 5 zápasov sme sa s pojmom prehra
už nestretli. Za nepriaznivého počasia po silnej búrke sme v úvode zápasu zaskočili Hornú Stredu a
vyhrali jednoznačne 5:2, následne sme priviezli cenný bod z pôdy zachraňujúcej sa Polianky. Istotu
záchrany sme však stále nemali ani my, pretože počet zostupujúcich nebol jasne stanovený.
Víťazstvo nad Bzincami nám ju mohlo zaručiť, súper ale tiež podal bojovný výkon a tak sme v
závere zápasu iba dokázali vyrovnať na 2:2. Definitívu záchrany sme si tak zabezpečili až v ďalšom
domácom zápase v dohrávke s Lubinou kopanice, keď posledný tím súťaže sme porazili 5:1, čo
bolo naše najvyššie víťazstvo v sezóne. Posledný zápas vo Vrbovciach sme už mohli hrať uvoľnene
a tím dlho ašpirujúci na postup sme zaskočili výborným výkonom najmä v defenzíve. Domáci
napokon boli radi aj za remízu 2:2, keď vyrovnali až v poslednej minúte. Tento výsledok mal pre
nás veľkú hodnotu, pretože nás posunul v tabuľke o 2 priečky vyššie na konečné 8. miesto. Tak
vysoko sme počas celej súťaže neboli ani raz, čo tiež svedčí o výbornom závere. Zároveň bol tento
zápas pre hráčov aj povzbudením do novej sezóny, pričom môžu nastupovať s vedomím, že dokážu
odohrať vyrovnanú partiu s každým súperom.
Celkovo teda možno sezónu hodnotiť mierne optimisticky. Po viacerých rokoch v poslednej
lige sme sa v II. Triede dobre etablovali, výkony aj výsledky sa zlepšovali, o čom svedčí aj fakt, že
v jarnej časti sme získali o 3 body viac ako na jeseň. Mladí hráči sa tiež do mužstva začlenili,
získali ďalšie potrebné skúsenosti. Preto veríme, že s poctivým prístupom a zodpovednou hrou
môžeme smero vkročiť aj do nasledujúceho súťažého ročníka, ktorý vôbec nebude ľahký.
Káder: Milan Moravec, Jakub Sedlák, Vladimír Baranovič, Lukáš Dobrovodský, Branislav
Drobný, Andrej Ďuriš, Miloš Ďuriš, Ľubomír Elíz, Ľuboš Herák, Vladimír Janeka, Miloš Javro,
Libor Javro – kapitán tímu, Michal Koník, Marcel Kostelný, Dominik Kubíček, Milan Kubíček,
Andrej Lacho, Tomáš Macúch, Roman Marek, Dominik Medveď, Marek Otrubčák, Peter
Podmajerský, Ivan Slezák, Tomáš Straka, Boris Stratil, Filip Tížik, Samuel Vavák, tréner Andrej
Škodáček, vedúci mužstva Vladimír Kostelný, lekár Ľubomír Moravec
Strelci za celú sezónu: Michal Koník 17, Andrej Lacho 10, Ľuboš Herák 3, Boris Stratil 3, Roman
Marek 2, Samuel Vavák 2, Vladimír Baranovič 1, Lukáš Dobrovodský 1, Miloš Javro 1, Libor Javro
1, Tomáš Macúch 1, Marek Otrubčák 1, Filip Tížik 1.

Výsledky:

Tabuľka:

+-Body

Myjava „B“

- Krajné

1:0

1. Myjava „B“ 26 20 3 3

90:26 63 b

+27

Krajné

- Hrašné

1:0

2. Brestovec

26 19 3 4 101:39 60

+21

Krajné

- Brestovec

0:4

3. Turá Lúka

26 18 5 3 107:35 59

+20

Turá Lúka

- Krajné

4:1

4. Vrbovce

26 17 4 5

90:34 55

+16

Krajné

- Hrádok

2:2

5. Lúka n/V

26 12 5 9

78:71 41

+2

St. Turá „B“ - Krajné

4:0

6. Tr. Bohuslav. 26 11 7 8

59:53 40

+1

Krajné

- Tr. Bohusl. 2:1

7. Horná Streda 26 8 7 11 58:71 31

-11

Lúka n/V

- Krajné

3:1

8. Krajné

26 7 8 11 43:62 29

-10

Krajné

- H. Streda

5:2

9. Polianka

26 7 7 12 41:46 28

-11

Polianka

- Krajné

1:1

10. St. Turá „B“ 26 8 4 14 50:68 28

-11

Krajné

- Bzince p/J

2:2

11. Bzince p/J

26 8 3 15 46:73 27

-12

Krajné

- Lubina kop. 5:1

12. Hrádok n/V 26 7 6 13 42:79 27

-12

Vrbovce

- Krajné

13. Hrašné

26 5 3 18 30:53 18

-21

14. Lubina kop. 26 1 3 22 25:150 6

-33

2:2

DORAST
Náš dorastenecký tím po 5. mieste z jesennej časti pokračoval aj na jar v podobnom duchu a
s podobnými výsledkami. Z družstva odišiel na hosťovanie na Hrašné Kevin Klein, noví hráči
nepribudli, káder bol preto pomerne úzky. Navyše viacerí hráči museli vypomáhať v tíme mužov,
kde sa tiež prejavila dlhá sezóna a chýbalo často viacero hráčov. Títo hráči boli pre svoj
dorastenecký tím samozrejme oporami, preto hral oslabený.
Výsledky boli kolísavé, výkony tiaž striedavo lepšie alebo slabšie. Vysoké prehry v
Častkovciach a v Brezovej p/B sú aj dôkazom kvality súperov, no napríklad vo Vrbovciach naši
hráči odohrali dobrý zápas, v mnohých fázach zápasu boli lepším tímom, individuálne chyby v
defenzíve a zlá finálna fáza nás obrali o lepší výsledok. Domáce stretnutia ale diváci radi
navštevovali, tieto zápasy prinášali vo väčšine prípadov víťazstvá a prevahu našich chlapcov a
ukázalo sa, že máme opäť viacero hráčov, ktorí budú použiteľný aj v tíme mužov a majú pred sebou
v prípade dobrého prístupu peknú futbalovú budúcnosť.
Negatívom bol fakt, že sa nepodarilo nájsť vhodnú osobu na post vedúceho dorastu, čo by
možno viac tímu pomohlo v organizácii a celkovom fungovaní družstva. Kolektív sa napriek tomu a
aj vďaka pôsobeniu trénera udržal spolu a môžeme po príchode kvalitných hráčov zo žiakov
predpokladať, že náš dorast aj v budúcej sezóne predvedie množstvo kvalitných výkonov a títo
futbalisti budú môcť plnohodnotne pokračovať vo svojom futbalovom raste.
Káder: Ľubomír Arbet, Tomáš Balada, Vladimír Janeka, Ľuboš Kohúcik, Marcel Kostelný, Tomáš
Macúch, Martin Melicher, Dominik Parči, Ivan Slezák, Zdenko Suchánek, Tomáš Tomka, Filip
Tížik, Filip Turan, tréner Štefan Škodáček.
Strelci za celú sezónu: Ivan Slezák 14, Dominik Parči 14, Tomáš Macúch 12, Filip Tížik 9, Tomáš
Balada 7, Ľuboš Kohúcik 6, Martin melicher 5, Zdenko Súchánek 5, Tomáš Tomka 4, Kevin Klein
4, Marcel Kostelný 3, Vladimír Janeka 1, Alex Klein 1, Miroslav Macáček 1, vlastný 1.

Výsledky:
Krajné

- H. Streda

7:0

Vrbovce

- Krajné

6:3

Krajné

- Polianka

2:0

Častkovce

- Krajné

6:1

Krajné

- Podolie

0:3

Brezová p/B - Krajné

6:1

Krajné

- Čachtice

3:0 kont.

Nová Ves

- Krajné

0:5

Krajné

- Turá Lúka

2:4

Kálnica

- Krajné

2:3

Krajné

- Hrašné

2:1

Považany

- Krajné

3:0 kont.

Umiestnenie:
Náš dorast sa v I. Triede JUH napokon tak ako po jeseni umiestnil na 5. mieste s počtom
bodov 43, keď z 26 zápasov 14 vyhral, 1 remizoval a 11-krát prehral. Je to plusová bilancia a v
tabuľke +-bodov získal 4 plusové body. Celkové skóre 90:54 tiež dokazuje, že hráči boli ofenzívne
naladení a dokázali sa strelecky presadiť. V tabuľke nás predbehli iba Častkovce, Podolie, Turá
Lúka a Brezová p/B, čo sú všetko vyspelé kluby našej oblasti. Za našimi dorastencami zaostali
tímy: Považany, Vrbovce, Horná Streda, Čachtice, Dolné Srnie, Kálnica, Nová Ves n/V, Hrašné a
Polianka, teda viaceré sú to opäť obce s väčším počtom obyvateľov, ako je tá naša.

ŽIACI
Pred družstvom našich žiakov stále na začiatku odvetnej časti zaujímavá výzva: udržať
alebo prípadne ešte vylepšiť tretiu priečku v I. triede ObFZ Trenčín, čo by znamenalo veľký úspech
pre našu obec.
Tím zostal v rovnakom zložení ako na jeseň, nebol však veľmi početný. Na zápase sa stretlo
maximálne 13 hráčov, viac žiakov jednoducho v dnešnej dobe u nás nemáme. Kvalitu ale rozhodne
títo chlapci v sebe skrývajú, len ju musia správnym spôsobom rozvíjať.
Do zápasov jarnej časti sa tak žiaci pustili s vervou a elánom, čoho dôkazom je skutočnosť,
že z prvých 9! jarných kôl zaznamenali 8 víťazstiev a jedinú remízu. Dokázali vyhrať nielen ľahšie
zápasy s fyzicky, pohybovo aj technicky slabšími súpermi (rekrodné víťazstvo dosiahli v
Melčiciach-lieskovom v pomere 1:24), boli úspešní aj v zápasoch s vyspelými a zohratými
žiackymi družstvami ako napríklad Dolná či Horná Súča, kde má žiacky futbal dlhoročnú tradíciu a
dobrú úroveň.
Pred záverom súťaže tak náš tím žiakov stále atakoval prvé či druhé miesto tabuľky. V
záverečných kolách s najsilnejšími tímami jari sa podarilo získať už iba bod za remízu doma s
Trenčianskou Turnou. Lídrov súťaže sme tak nepredbehli, no práve táto remíza zabezpečila našim
žiakom, ale aj celej našej obci historický úspech. Je ním 3. miesto v I. Triede Oblastného
futbalového zväzu Trenčín (bývalé Majstrovstvá oblasti), za ktoré naši chlapci od zväzu dostajú aj
medaily, ktoré im ich úspech do konca života budú pripomínať.
Žiacky futbal v Krajnom aj vo svojej štvrtej sezóne vo vyššej súťaži opäť nesklamal, naopak
zažiaril. Stáva sa „výkladnou skriňou“ krajňanského futbalu, získava nášmu klubu výbornú povesť

v celej oblasti, baví divákov pekným futbalom a množstvom pohľadných gólov a vychováva
hráčov, ktorí majú predpoklad udržať alebo zvýšiť kvalitu nášho futbalového prejavu vo všetkých
vekových kategóriach aj v budúcnosti. Vďaka patí aj trénerovi, vedúcemu družstva, rodičom a
všetkým, ktorí rôznymi spôsobmi chlapcom pomáhajú a v ich činnosti ich podporujú.
Hráči: Ladisla Kuna, Adam Dlhý, Samuel Kňazský, Martin Malý, Jakub Kostelný, Matúš Puškár,
Matúš Ušiak, Branislav Melicher, Andrej Homola, Matej Batka, Martin Herák, Martin Konečník,
Michal Urban, Tomáš Puškár, Matúš Egreši, tréner: Marek Puškár, vedúci družstva: Branislav
Melicher.
Strelci gólov: Samuel Kňazský 26, Andrej Homola 22, Adam Dlhý 21, Branislav Melicher 13,
Matej Batka 10, Matúš Puškár 9, Jakub Kostelný 7, Martin Malý 6, Matúš Ušiak 6, Tomáš Puškár 5,
Martin Herák 3, Michal Urban 2, vlastný 1.
Výsledky:
Krajné

- Dolná Súča 4:1

Melčice-L.

- Krajné

1:24

Krajné

- H. Srnie

3:1

Opatová n/V - Krajné

0:1

Krajné

- Bošáca

3:1

Omšenie

- Krajné

0:9

Krajné

- Záblatie

2:2

Podolie

- Krajné

2:4

Krajné

- H. Súča

3:2

Selec

- Krajné

3:2

Krajné

- Drietoma

1:2

Tr. Stankovce - Krajné

2:0

Krajné

3:3

- Tr. Turná

Umiestnenie: O historicky treťom mieste už som sa zmienil. Dosiahli sme hov 26 zápasoch s
počtom bodov 52 za 16 víťazstiev, 4 remízy a 6 prehier. Celkové skóre 131:38 svedčí o skvelej
produktivite ofenzívy, priemer je 5 strelených gólov na zápas. Predtihli nás iba Selec a Trenčianske
Jastrabie, všetky ostatné futbalovo silné obce z okolia Trenčína (napríklad Trenčianska Turná,
Horná Súča, Dolná Súča, Horné Srnie, Drietoma, Bošáca, Podolie,...) zostali v tabuľke za nami!

CELKOVÉ HODNOTENIE SEZÓNY:
Celú sezónu možno hodnotiť ako jednu z najúspešnejších za posledné roky, ba dokonca aj za
celú 79-ročnú históriu klubu. Muži získali po postupe do vyššej ligy umiestnenie v strede tabuľky v
ťažkej súťaži, dorast sa celú sezónu držal v hornej polovici tabuľky a žiaci dlho atakovali prvé
miesto v najvyššej oblastnej súťaži. Verme, že jubilejná 80. sezóna bude aspoň tak úspešná ako táto,
futbal bude mať patričnú úroveň a všetci spoločne prežijeme veľa príjemných zážitkov v našom
krásnom Obecnom športovom areáli.
Andrej Škodáček

