Turnaj starých pánov v Lúke nad Váhom
Dňa 20. júna 2015 sa v Lúke nad Váhom uskutočnil 9. ročník futbalového turnaja starých
pánov za účasti mužstiev Čiernej Vody, Bratislavy, Starej Turej a domáceho družstva. Hralo
sa na malom ihrisku s počtom hráčov 1+5, s hracím časom 2x25 minút za priaznivého
počasia. Po vylosovaní sa v prvom zápase stretla domáca Lúka nad Váhom s Čiernou Vodou
a po veľmi dramatickom zápase vyhrala 4:3 (2:0). Hostia už prehrávali 3:0, ale dokázali
svojou bojovnosťou vyrovnať. Remízu ale neudržali a minútu pred koncom strelili domáci
víťazný gól a postúpili do finále. O druhom finalistovi rozhodoval druhý zápas medzi Starou
Turou a Bratislavou. I napriek tomu, že Stará Turá vyhrala 3:0 (0:0), bol to veľmi vyrovnaný
zápas a brankár Starej Turej Jozef Moravčík nedovolil Bratislavčanom streliť gól a viac krát
podržal svojimi zákrokmi staroturancov. V boji o bronzovú priečku vyhrala Čierna Voda opäť
po vyrovnanom zápase 3:2 (1:0). Finále medzi domácou Lúkou nad Váhom a Starou Turou
malo vysokú úroveň. Po bezgólovom polčase išli domáci do vedenia po góle Petra Martineka,
ktorý tečoval prihrávku pred brankárom Romanom Chnapkom. Pri tlaku Starej Turej prišiel
únik Pavla Kusendu a bolo 2:0. Stará Turá znížila gólom Jána Hodermarského na 2:1
a prišiel veľký tlak, ktorý ale nepriniesol vyrovnávajúci gól a tak domáci obhájili prvé miesto.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Pavol Kusovský z Lúky nad Váhom, Jozef Moravčík zo
Starej Turej bol vyhodnotený ako najlepší brankár. Ceny víťazom odovzdal starosta obce
Vladimír Vöröš a hlavný organizátor turnaja Rastislav Plesník. Sponzorom turnaja bol
Stanislav Vlkovič z Bratislavy.
Konečné poradie:
1. Lúka nad Váhom
2. Stará Turá
3. Čierna Voda
4. Bratislava

V kopaní jedenástok zvíťazili :
kategória muži 1. Lukáš Ondris
2. Roman Žiška
3. Pravoslav Iliev
kategória ženy 1. Vladimíra Vöröšová
2. Vanesa Plesníková
3. Natália Pavlovičová
4. Mária Homolová

