Slovensko v malom futbale v kategórii U 21 zaznamenalo veľký úspech – striebro z MS v Prahe.
08 Október 2018

Od 4.10. do 7.10.2018. sa v Prahe uskutočnili v kategórii U21, prvé Majstrovstvá Sveta v malom
futbale, za účasti pätnástich krajín zo štyroch kontinentov. Na tomto turnaji štartoval aj
reprezentačný výber Slovenska pod vedením Ondreja Kačmára ako hlavného trénera. Z
prešovskej 3b Uličnej ligy v malom futbale sa na tomto turnaji zúčastnil ešte R. Beliš /odborný
asistent/, O.Kačmár ml. /tech. asistent/ a hráči Tomáš Mikluš, Pavol Maťáš /obaja z tímu
TO-DAY, U Capka/ s Kevin Čekan /Willpanstars/.

Na tento šampionát sme šli s malou dušičkou ukázať čo najviac a prebojovať sa čo najďalej.
Ešte pred šampionátom sme si zmerali sily s tímom Japonska, ktorý bol individuálne vyspelý a
rýchliy, ale na nás nestačil. Vyhrali sme 6:2. Hneď na ďalší deň nás už čakal súper z našej
skupiny, a to Slovinsko. Tak ako od ostatných súperov, nevedeli sme čo od nich očakávať.
Začali sme zo zabezpečenej obrany a pomaly súkali gól za gólom. Porazili sme ich 9:2. V
ďalšom zápase sme narazili na nášho suseda Rakúsko, a vyhrali sme rozdielom triedy 11:1. To
sme už mali postup zo skupiny istý. Čakal nás už len posledný zápas v skupine, a to o víťaza
skupiny s Talianskom. Aj tohto súpera sme po dobrom výkone zdolali 6:2. Týmto sme postúpili
do štvrťfinále z prvého miesta, kde sme narazili na Anglicko, ktoré malo vo svojich radoch
najlepšieho strelca celých MS. Aj keď aj nám strelil dva góly, my sme sa nenechali vyviesť z
miery a vyhrali 6:4. O postup do finále sme bojovali s veľmi šikovnými hráčmi z Columbie ktorý
si poradili s veľmi silným Ruskom. Vo svojich radoch mali najlepšieho hráča šampionátu, ale my
sme im nedovolili streliť ani jeden gól a vyhrali sme 3:0. Finále proti domácim Čechom pred
zaplnenou halou bol zážitok. Nastúpili sme trocha bojazlivo a hrali na istotu, čo nám veľmi
nešlo. Predsa len naša najväčšia sila bola v útoku, napokon na tomto šampionáte sme dali
najviac, a to 33 gólov zo všetkých. Polčas sme prehrali o gól a hneď na začiatku druhého sme
dostali druhý. Zmenili sme prístup, začali hrať ofenzívnejšie aj s brankárom, a zrazu to šlo .
Podarilo sa nám streliť Tomášom Miklušom gól . Takmer celý druhý polčas sme dobíjali
súperovu bránku, tlačili sa do zakončenia, ale ich brankár, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho
brankára šampionátu, nám nedovolil skórovať. Prehrali sme 2:1, ale nemáme sa za čo hanbiť.
Odohrali sme famózny šampionát a odviezli sme si domov striebro.

Poradie: 1. Česko, 2. Slovensko, 3. Kolumbia, 4. Taliansko, 5. Senegal, 6. Rusko, 7. Maďarsk
o, 8.
Angl
icko, 9.
Slovinsko, 10.
Guatemala, 11.
Švajčiarsko, 12.
Rakúsko, 13.
Tunis, 14.
Rakúsko, 15.
India
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Zostava tímu: S. Pella /Košice/, T. Vaňo, J. Repa /Trenčín/, T. Mikluš, P. Maťáš, K. Čekan
/Prešov/, D. Ujlaky, P. Brestovanský, A. Dobiš, M. Takáč /Trnava/, D. Rolinec /Partizánske /, M.
Loskot /Nitra/

Realizačný tím: O. Kačmár /hlavný tréner/, R. Beliš /odborný asistent/, O. Kačmár ml. /tech.
asistent/, všetci Prešov,
Matúš Kocún – vedúci tímu a manager /Top liga
Bratislava/, J. Bosák – asistent trénera, J. Račko – tech. asistent /obaja Zvolen/

Ondrej Kačmár
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