Futbalový turnaj o pohár starostu Obce Svrčinovec
Dňa 21.6.2014 sa v športovom areáli Telovýchovnej jednoty Beskyd
Svrčinovec uskutočnil tradičný futbalový turnaj o pohár starostu Obce
Svrčinovec. Na turnaji sa zúčastnili športoví priaznivci holdujúci tomuto športu,
a to sedem futbalových družstiev pod názvami : „ Outsider, Halifax, Tiffany,
Dack team , Kiko team, Kasíno a Stodola „. Turnaj otvoril svojim príhovorom
starosta Obce Svrčinovec Juraj Strýček , ktorý aj spoločne s Jozefom Kupkom
komentovali priebeh celého turnaja. Hralo sa v dvoch skupinách , kde
v skupine „A“ boli štyri mužstvá a v druhej skupine „B“ boli zaradené tri
mužstvá. Následne víťazi skupín hrali o víťaza turnaja teda o 1. a 2. miesto
a mužstvá , ktoré sa umiestnili na druhom mieste v jednotlivých skupinách ,
hrali o umiestnenie v turnaji teda o 3. a 4. miesto. Mužstvá sa umiestnili na
turnaji v konečnom poradí takto :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stodola
Kasíno
Kiko team
Dack team
Halifax
Tiffany
Outsider

Pričom finále odohrali mužstvá : Stodola
3
:
a o 3. a 4. miesto hrali mužstvá : Dack team 0
:

Kasíno
1
Kiko team
1

Okrem poradia jednotlivých mužstiev boli na záver turnaja vyhodnotení aj :
- Najlepší strelec turnaja ....................... Kulla Pavol ml. / 7 gólov – Dack
team/
- Najlepší brankár turnaja ..................... Cyprich Rudolf / Stodola/
- Najlepší hráč turnaja ........................... Gomola Miroslav / Stodola /
Všetci ocenení boli odmenení peknými cenami, ktoré venovala a zabezpečila,
Obec Svrčinovec a ktoré osobne odovzdal starosta Obce Svrčinovec Juraj
Strýček. Všetky zápasy turnaja rozhodovali profesionálni rozhodcovia Štefan
Greňo a František Drozd, za čo im patrí poďakovanie a poďakovanie rovnako
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patrí aj pracovníkom Obecného podniku, p.o Svrčinovec, ktorí sa podieľali na
organizácii tohto športového podujatia ako i na príprave občerstvenia pre
všetkých zúčastnených, taktiež aj pracovníkom Obecného úradu Svrčinovec,
ktorí vypomáhali pri výdaji občerstvenia pre zúčastnených. Celá akcia prebehla
za príjemného letného počasia a záverom sú na mieste slová „ športu zdar „.

Riaditeľ OPS p.o. Svrčinovec :
Ing . Behúň Ľubomír

