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Skýcov - Hosťovce 5:0 (2:0) 20.04.2008

Góly Skýcova: 10. Noro Pánik, 33. Vlado Gubov, 56. Noro Pánik, 76. Peter Králik, 84. Štefan
Bona

Zápas sa hral v takmer ideálnom a futbalovo žičlivom prostredí. Potešila aj početná divácka
kulisa. Za zmienku stoja najmä traja fanúšikovia domácich. „Ťahúňom“ bol domáci internacionál
Vladimír Žikavský so svojimi typickými pokrikmi „Cio“ a „Sparta“ a Štefan Žikavský so svojím
chorálovým spevom. Atmosféru dopĺňal Milan Žikavský na trúbke. Zápas sa začal na minútu
presne, čo nebývam v tejto súťaži častým pravidlom. Domáci začali náporom, čoho dôkazom
bola hneď úvodná šanca Petra Králika, ktorý si hodil nohu na „ľavačku“ a nastrelil brvno! Akcia
bežala ďalej, lopta sa od brvna odrazila k Štefanovi Bonovi, ktorý ju šikovne posunul na voľného
Nora Pánika a ten už nemal problém streliť úvodný gól zápasu. 10.minúta 1:0 pre Skýcov. V
ďalšom priebehu zápasu ešte stojí za zmienku obrovská šanca Nora Pánika, ktorý sa „rútil“ sám
na hosťujúceho brankára ale svoju šancu trestuhodne zahodil. V 33. minúte sa zrodil „gól
zápasu“ keď po štandardnej situácií nacentroval loptu domáci kapitán Ľuboš Štucika na
Vladimíra Gubova, ktorý loptu krásne trafil „z voleja“ a nezadržateľne skóroval. 2:0 pre Skýcov.
Tesne pred koncom prvého polčasu posunul loptu Milan Dávid na voľného Štefana Bonu ale
ten v čistej pozíciií netrafil bránu. Polčas sa teda skončil 2:0 pre Skýcov. Začiatok druhého
polčasu bol z oboch strán „vlažný“ Hostia svoje šance nedokázali dotiahnuť do konca. V 56.
minúte pridal poisťujúci gól pre Skýcov Noro Pánik. 3:0 pre Skýcov. V ďalšom priebehu zápasu
ukázal hosťom ako sa kopú priame kopy domáci Cyril Králik. Svojou „jedovatou“ ľavačkou
zakrútil loptu ponad múd do pravého „vinka“, lopta však skončila len na pravej tyči hosťujúceho
brankára. Peter „Cio“ Králik si napravil chuť premenenou jedenástkou po ruke hosťujúceho
obrancu v 76. minúte. 4:0 pre Skýcov. Dielo skazy pre Hosťovce dokončil v 84. minúte Štefan
Bona, keď mu loptu posadil na hlavu domáci Ľuboš Štucika a bolo 5:0 pre Skýcov. Na záver
treba dodať že víťazstvo bolo zaslúžené, ale aj trochu kruté pre Hosťovce, ktoré zanechali na
Skýcove sympatický dojem. Za hráča zápasu by som vyhlásil suveréna zadných radov Skýcova
Ľuboša Štuciku.
Video archív - Skýcov : Hosťovce (5 : 0)
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