Vo svojom druhom novosezónnom vystúpení ,Fbk Turany podľahlo favorizovanej Dukle
Ružomberok ,po obrovskej krivde zo strany mladučkých rozhodcov . Domáce hviezdy sa už
pred zápasom pripravovovali na fyzicky veľmi náročný duel proti fyzicky silnejšiemu tímu
Ružomberských vojakov ,no boli to práve hráči hosťujúceho celku ,ktorí dokázali rozvlniť
sieť za gólmanom Adriánom Gallom zásluhou Davida Kubalu s číslom 91 po prihrávke
hosťujúcej 77 Romana Janíka v čase 1:20 - 0:1 z pohľadu Domácich .FbK sa dokázalo otriasť
a nepôsobilo odovzdaným dojmom ,čoho výsledkom bol vyrovnávajúci gól na 1:1 z florbalky
Eugena Majeríka s číslom 12 ,ktorý trafil takmer z polovice nechytateľne pravý horný roh
hosťujúcej svätyne ,po prihrávke hráča s číslom 71 Martina Meliša v čase 2:46 .Góly začali
padať ako na hojdačke keď už o necelú minútu neskôr v čase 3:40 skóroval aktívny Janík po
zadovke Dominika Dorníka s číslom 50 - 1:2 .Turany dokázali nájsť bleskovú odpoveď už za
necelú pol minútku zásluhou peknej strele k ľavej žŕdke brány zásluhou Andreja Molnára s
číslom 13 , ktorému sklepol loptičku Lukáš Sitár s číslom 8 v čase 4:08 - 2:2 .Tak ako domáci
aj hostia sa dokázali vzchopiť a o 55 sekúnd dokázali súperovi opäť odskočiť na rozdiel
jedného gólu po individuálnej akcii Dorníka v čase 5:03 - 2:3 .Po tomto góle za začalo hrať
ešte viac do tela , z čoho tiekli nervy na oboch stranách a rozhodcom sa začala vymykať
situácia spod kontroly .Hostia dohrávali súboje ešte aj po odpískaní ,ale píšťalky rozhodcov
ostávali nemé .V 13 minúte napadol zozadu domácu star Róberta Hartla s číslom 21 na drese
,hosťujúci Kubala ,ktorý občas počas hry pôsobil ako nie úplne kompletný človek ,ale Hartla
to nevyviedlo z miery a dokázal sa revanšovať Kubalovi a celému tímu hostí ,keď 18 sekúnd
do konca prvej sirény ,po prihrávke Mareka Mundiera s číslom 17 umiestnenou prudkou
strelou vymietol pavučinky v pravom hornom rohu hosťujúcej brány - 14:42 - 3:3 .Po tomto
góle do šatne sa zdalo ,že Turany to posadí na koňa , no veľmi zle postavený múr hneď v
úvode druhej tretiny nedokázal zblokovať strelu Františka Janíka s číslom 10 po prihrávke
jeho brata Romana .Hostia zvýšili na 4:3 zo svojho pohľadu už po 13 sekundách druhej
tretiny .Zlomovým momentom zápasu sa ukázal gól v čase 28:50 po strele najaktívnejšieho
hráča hostí Dominika Dorníka (bez asistencie) ,ktorý zvyšoval na 3:5 z pohľadu domácich a
hostia prvý krát v zápase dokázali odskočiť aktívnejšiemu súperovi na rozdiel viac ako
jedného gólu .Domáci dokázali nájsť odpoveď už o necelú minútklu neskôr keď dokázalo
skórovať mladé ofenzívne eso Patrik Beňo s číslom 90 v čase 29:35 - 4:5 .Začiatok tretej
tretiny bol ešte agresívnejší a tvrdší ,ale o niečo viac taktickejší ,keďže ani jeden z tímov
nechcel inkasovať a posadiť svojho súpera na koňa .No hosťom sa po nie najkrajšej a
najčistejšej hre podarilo pridať šiesty gól ktorého autorom bol druhý krát v zápase Janík
.Domáci sa cítili ukrivdení ,diváci znechutene sledovali čo sa to deje na hracej ploche a na
chabý výkon rozhodcov .Nervozita sa vyhrotila v 42. minúte keď si konečne po prvý krát v
zápase išiel odpykať trest hráč hostí ,po napadnutí Jakuba Ujčeka zo zozadu Dornik ,ktorý
poskytol domácim šancu na zníženie .Tím sídliaci pri rieke Váh dokázal znížiť a tak vykresať
iskierku nádeje po osi Róbert Hartl - Marek Mundier a strele práve faulovaného Jakuba
Ujčeka s číslom 63 v čase 43:15 - 5:6 .Domáci sa pripravovali na záverečný tlak ,ale ich plány
zmaril trojgolový strelec zápasu Dominik Dornik s číslom 55 , ktorý zavŕšil hetrik a aj
strelecké menu zápasu na 5:7 v čase 44:15 . Domáci schádzali z plochy veľmi sklamaní ,ale
prehrali so cťou a s pocitom ,že nevyhral lepší .Naopak hostia z Ružomberka odchádzali
spokojní a po dvoch víťazstvách sa usadili na prvom mieste tabuľky ,no vládne všeobecný
názor ,že neoprávnene .Turany odohrajú ďalšie kolo v Slovenskej Ľupči proti Likavke a proti
Rimavskej Sobote . (FBKRH)
"Florbalový tím FbK Turany vstúpil do sezóny 2013/2014 víťazstvom na nulu! Domáci tím
sídliaci neďaleko rieky Váh si dokázal poradiť so svojim súperom zo Zvolena rozdielom
triedy." Domáci začali vo veľkom tempe a dokázali pritlačiť svojho súpera už od úvodných
minút .Po niekoľkých výborných príležitostiach zo strany domácich Turian sa hralo bez gólov
až do desiatej minúty keď bleskurýchle dokázal využiť výhodu presilovej hry kapitán

domáceho FbK Daniel Meliš s číslom 66 na drese,ktorého z ľavého rohu hracej plochy
dokázal nájsť Róbert Hartl v čase 9:47 - 1:0 .Turany boli aktívnejšie a valcovali svojho súpera
ďalej ,no stroskotávali na výborne chytajúcom brankárovi hostí .Čakanie na pojisťujúci a
ukľudnujúci druhý gól ukončil v čase 17:17 hráč s číslom 17 Marek Mundier ,ktorého našla
krížna príhravka od Róberta Hartla cez troch hráčov - 2:0 .Domáci boli v laufe no pribrzdila
ich siréna ,ktorá signalizovala koniec prvej tretiny .Na začiatku druhej tretiny síce domácim
chvíľu trvalo ,kým sa opäť dostali do tempa ,čoho príčinou mohlo byť aj vylúčenie domáceho
zadáka Jakuba Ujčeka v čase 24:05 ,ale hostia vo svojej prvej presilovke dokázali zaknihovať
len druhú strelu za zápas .FbK opäť posadilo na koňa striedanie prvej formácie ,keď po dlhom
nahodení cez celé ihrisko od Daniela Meliša na nabiehajúceho Hartla a jeho následnej
prihrávke skóroval do prázdnej brány opať agilný Mundier v čase 25:39 - 3:0 .ďalší gól prišiel
o necelých 6 minút neskôr ,keď dokázal skórovať mladučký bek s ofenzívnymi chúťkami
Matej Janota s číslom 87 po asistencii Andreja Molnára s číslom 13 v čase 31:07 a zvyšoval
skóre na 4:0 .Po tomto góle domáci začali hrať profesorsky a Zvolen sa začal dostávať do hry
,ale pribrzdila ich siréna na konci druhej tretiny .Domáci opäť nezachytili úvod tretej tretiny a
úplne sa prispôsobili hre súpera ,ktorý ale nevedel dotiahnuť svoje akcie do gólového konca
.Stav 4:0 trval takmer do konca stretnutia ,keď 13 skeúnd do konca uzavrel gólový účet
zápasu na konečných 5:0 Andrej Molnár s číslom 13 ,ktorému prihrával forward s číslom 8
Lukáš Sitár .Domáci schádzali z hracej plochy s úsmevom na tvárach po zaslúženom
víťazstve ,ktorého dôkazom bol aj počet striel keď domáci prestrieľali súpera 37:7 . (FBKRH)

