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TOMÁŠ

LINTNER

VIDEOTECHNIK

JURAJ

JACKO

Rozhodca: 
1. asistent rozhodcu: 
2. asistent rozhodcu: 
Náhradný rozhodca: 
Delegát stretnutia: 
Pozorovateľ rozhodcov: 

Ladislav Prešinský
Daniel Poláček
Mário Roszbeck
Michal Čiernik
Anton Medovič
Ladislav Gádoši

VS

SOBOTA 31.10.
17:00
12. KOLO
FORTUNA LIGY 2020/2021

 ŠTADIÓN MŠK ŽILINA

REALIZAČNÝ TÍM MŠK ŽILINA

 2  DNEŠNÝ ZÁPAS

HLAVNÝ

TRÉNER

PAVOL

STAŇO

ASISTENT

TRÉNERA

PETER

ČERNÁK

ASISTENT 

TRÉNERA

NORBERT

GUĽA



11

VAHAN

BICHAKHCHYAN

21r. (ARM)

18

ENIS

FAZLAGIĆ

20r. (MKD)

27

BRANISLAV

SLUKA

21r. (SVK)

66

MATÚŠ

RUSNÁK

20r. (SVK)

28

BENSON

ANANG

20r. (GHA)

2

DOMINIK

JAVORČEK

17r. (SVK)

14

JAKUB

KIWIOR

20r. (POL)

5

ADAM

KOPAS

21r. (SVK)

23

JÁN

MINÁRIK

23r. (SVK)

25

TOMÁŠ

NEMČÍK

19r. (SVK)

15

KRISTIÁN

VALLO

22r. (SVK)

21

JÁN

BERNÁT

19r. (SVK)

24

 MARTIN

GAMBOŠ

22r. (SVK)

9

MIROSLAV

GONO

19r. (SVK)

7

PATRIK

MYSLOVIČ

19r. (SVK)

17

JAKUB

PAUR

28r. (SVK)

32

KRISTIÁN

BARI

19r. (SVK)

29

DÁVID

ĎURIŠ

21r. (SVK)

8

TAOFIQ 

JIBRIL

22r. (NGA)

16

PATRIK

IĽKO

19r. (SVK)

19

 TIMOTEJ

JAMBOR

17r. (SVK)

6

ADRIÁN

KAPRÁLIK

18r. (SVK)

90

DAWID

KURMINOWSKI

21r. (POL)
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35

MAREK

TEPLAN

18r. (SVK)

30

ĽUBOMÍR

BELKO 

18r. (SVK)

22

SAMUEL

PETRÁŠ

21r. (SVK)

1

MILOŠ

VOLEŠÁK

36r. (SVK) B
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 4  PREDSTAVUJEME SÚPERA

Rok založenia: 1921  Klubové farby: červená, modrá•  

•Minulá sezóna: 10. miesto  Sídlo: Štadión FK Senica | kapacita 4 500 divákov

Vzájomné zápasy minulá sezóna: 5:0 (d), 2:1 (v) Aktuálna sezóna: 4:0 (v)• 

Historická bilancia: ŽILINA – SENICA   31    17    6    8    61:32

FK SENICA

očas sviatočného víkendu sa Fortuna liga presúva do svojej odvetnej 

Pčasti, a to znamená, že pod Dubeň pricestuje Senica, s ktorou 

futbalisti MŠK Žilina úspešne odštartovali aktuálny ročník.

Na Záhorí aj pred touto sezónou došlo k výrazným zmenám, a to nielen v 

kabíne, ale aj vo vedení. Začnime od manažmentu, noví slovenskí majitelia sa 

v Senici vrátili na tradičnú slovenskú cestu. Viacero zahraničných legionárov 

odišlo, klub sa stabilizoval po všetkých stránkach a na prestupovom trhu 

(koniec bol stanovený na 5. októbra) bol spomedzi klubov najaktívnejší a 

kabínu posilňoval do posledných dní. 

Už pri našom súboji v augustovom 1. kole svietilo na súpiske deväť nových 

mien. Za všetkých treba určite spomenúť oporu Juraja Pirosku, ktorý 

nechýbal s kapitánskou páskou na rukáve ani v jednom z doterajším 

jedenástich ligových stretnutí. Ešte pred samotnými detailnými zmenami v 

kádri je potrebné spomenúť zmenu aj na trénerskom poste. Do klubu prišiel 

pred začiatkom sezóny Anton Šoltis, ktorý predtým štyri roky pôsobil na 

východe Slovenska v Michalovciach.

Nové tváre v senickom drese začneme predstavovať od zadných radov. 

Záhorákov posilnila hneď dvojica brankárov, a to česko-slovenské duo 

Adrián Slančík - Tomáš Fryšták. Druhý menovaný, skúsený Čech zatiaľ 

nepustil do brány svojho kolegu a je pevnou jednotkou tímu.

V obrane sa šoltisovci spoliehajú na Jakuba Nemca, ktorý prišiel z 

druholigovej Petržalky, z Dunajskej Stredy zas zavítal na Záhorie Milan 

Šimčák. Netradičným menom je islandská posila Nói Ólafsson, ktorý 

naposledy pôsobil vo Švédsku. Nový tréner Šoltis stavil v defenzíve aj na 

osvedčené meno, ktoré poznal ešte z východu - stopér Jose Carillo sa po 

konci v Michalovciach upísal Seničanom na rok. Ku nemu angažovalo 

vedenie ďalšieho legionára – zo Sparty Praha získalo 21-ročného srbského 

zadáka Filipa Maksiča, ktorý naposledy hosťoval v nižších českých 

súťažiach. Spoza rieky Moravy, konkrétne z Českých Budějovíc prišiel aj 

krajný bek Miloš Kopečný. Poslednou akvizíciou v obrane je ďalší stopér 

Antonio Asanović, Chorváta si fanúšikovia môžu pamätať z jeden a pol 

ročného pôsobenia v Zlatých Moravciach.

Zaujímavým menom je príchod 24-ročného krídelníka Martina Košťála z 

Jagellonie, ktorý je v Senici z Poľska na ročnom hosťovaní. Do stredu poľa 

zavítal aj Dávid Gallovič, ktorý zavítal k súperovi z druholigového 

Popradu. 

Útok zaznamenal ihneď po našom augustovom zápase výraznú posilu – 

niekdajšieho najlepšieho strelca ligy Tomáša Maleca, ktorý svoj gólový 

apetít preukazuje aj v tomto ročníku, keď je aktuálne so štyrmi gólmi 

najlepším strelcom tímu. Senica myslí aj na budúcnosť, čoho dôkazom 

je angažovanie 18-ročného gréckeho útočníka Ioannisa Niarchosa, 

ktorý nastupuje a pomáha najmä v dorasteneckej lige. Poslednou 

posilou, ktorá prišla pár dní pred „deadlinom“ prestupového obdobia, je 

švédsky hroťák Ardian Berisha, naposledy pôsobiaci v kosovskom 

klube KF Trepca. Popri všetkých menovaných netreba zabúdať na 

trojicu afrických opôr – Edmunda Adda, Enejiho Mosesa a Tentona 

Yenneho, ktorým sekunduje aj mladý odchovanec Marko Totka.

Všetky tieto mená značia, že šošonov čaká úplne rozdielny tím, než 

tomu bolo na Záhorí. Svedčia o tom aj výsledky, nové mužstvo trénera 

Šoltisa si postupne sadá a začína zbierať aj body. Všetky zobrali 

Seničania v súbojoch proti Michalovciam, Trenčínu a naposledy aj 

Pohroniu, kde otočili duel v druhom polčase. Síce nedokázali splniť v 

Slovnaft Cupe úlohu favorita, kde vypadli s treťoligistom z Rovinky, ale 

určite budú náročnou prekážkou. Však aj naša výhra 4:0 pri 

spomínanom vstupe do tejto sezóny sa rodila veľmi ťažko a všetky góly 

padli až po zmene strán. 

Nároční súperi, navyše na domácom trávniku, nám však sedia. Preto 

veríme, že šošoni to aj s vašou podporou aspoň na diaľku cez televízne 

obrazovky zvládnu a všetkých nás potešia hrou i výsledkom.

Buď naším dvanástym hráčom aj v novej sezóne.

Sme hrdí, keď sa víťazí a verní, keď sa nedarí.

PRETO spoločne

MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia! ZÁ
LO

ŽN
ÍC

I

″
HLAVNÝ TRÉNER

ANTON ŠOLTIS

BRANKÁRI

34 TOMÁŠ FRYŠTÁK   (CZE) 1987 

 MATÚŠ CHROPOVSKÝ  29 (SVK) 2002

 ADRIÁN SLANČÍK1  (SVK) 1999 

OBRANCOVIA

31 ANTONIO ASANOVIĆ   (CRO) 1991 

 JOSÉ CARRILLO21  (ESP) 1995 

 MILOŠ KOPEČNÝ 23 (CZE) 1993

 LUKÁŠ KUČERA  17 (SVK) 2000

 FILIP MAKSIĆ  25 (SRB) 1999

4 JAKUB NEMEC (SVK) 1992

5 NÓI ÓLAFSSON (ISL) 1994

 MILAN ŠIMČÁK  2 (SVK) 1995

ZÁLOŽNÍCI

3 EDMUND ADDO (GHA)  2000 

 FILIP BUCHEL  30 (SVK)  2002

 JAKUB BUCHEL  27 (SVK) 2002

 DOMINIK DUDA  10 (CZE) 1995

 DÁVID GALLOVIČ  8 (SVK)  1996

 MARTIN KOŠŤÁL 14 (SVK)  1996

 DANIEL FILIP MAŠULOVIČ 11 (SVK) 1998

 

7 ENEJI PETER MOSES (NGA) 1999

16 MARKO TOTKA (SVK) 2000

 TENTON YENNE 15 (NGA) 2000

ÚTOČNÍCI

12 ARDIAN BERISHA  (SWE) 1998

 OSKAR FOTR  22  (CZE) 1996

 TOMÁŠ MALEC 29 (SVK) 1993

 (BEN) 200019 SAMSON AKINYOOLA  

 JURAJ PIROSKA 33 (SVK) 1987





Pán tréner, príprava na Ružomberok bola naozaj náročná, keďže vám 

vypadli viacerí hráči. Povinné testovanie je pre vás asi strašiakom. 

„Zhodnotili sme si to s kolegami tak, že po Dunajskej Strede, kedy začala 

reprezentačná prestávka, sme mali dokopy s kompletným tímom za 21 

dní iba tri tréningové jednotky. Mužstvo bolo neustále rozbité, to je fakt. 

Do toho nám vypadli niektorí chalani, možno povedať, že kľúčoví a ani pre 

dnešok s nimi nemôžeme počítať. Samozrejme, ak by sa na testoch stalo 

to najhoršie a stratili by sme ďalších, bol by to problém. Preto to nie je v 

týchto časoch jednoduché, ale predpripravili sme sa na to aj rotáciou 

hráčov, všetci sú v kolotoči. Samozrejme, pripravenosť je u každého iná. 

Treba im tolerovať chybičky, ktoré sa stanú. Aj naposledy dostal šancu v 

prvom ligovom štarte ďalší odchovanec. Tréningový proces je tak 

rôznymi vplyvmi narušený, dali sme sa však na boj, tak ideme bojovať a 

nie sa vyhovárať. Treba pracovať a pripraviť sa na každý duel čo najlepšie. 

Je jedno, kto bude hrať.“

Ťažký zápas sme si sčasti spôsobili v Ružomberku aj sami. Bol za tým 

tréningový výpadok?

„Bežecké a kondičné parametre boli na úrovni víťazných zápasov, takže 

tam problém nebol. Ružomberok nás na konci naozaj pritlačil a 

jednoducho sme sa z toho nevedeli dostať. Nemyslím si, že to bolo vinou 

kondičnej prípravy, skôr kvalitou súpera. S takýmto niečím sme sa 

nestretli a tlak sme neustáli. Predtým nás nik nedostal až pod taký tlak. 

Iste, bolo to spôsobené tým, že sme mali nahraté, skóre na svojej strane 

až do 82. minúty, vyzeralo to sľubne. Po inkasovanom góle sa hráči 

niekedy dokážu zmobilizovať, naštartovať a otočiť zápas. Teraz nebol 

priestor na otočenie, zareagovanie, pretože sme držali prakticky celý 

zápas vedenie. Krutý gól v nadstavenom čase nás položil, čo ma mrzí. 

Chlapsky si treba priznať, že Ružomberok mal veľa gólových šancí. Čelili 

sme takmer 30 štandardným situáciám, čo tiež nie je ľahké ustáť. Tu je 

priestor na zlepšenie, pracujeme na tom už dlhodobo.“

Po prvej polovici je tak badateľný rozdiel medzi výsledkami doma a u 

súpera.

„Netreba nad tým špekulovať, je to fakt. Vieme, kde nás na ihriskách 

súperov tlačí topánka. Pracujeme na tom a už v Ružomberku sme to mohli 

konečne zlomiť, boli sme blízko. Verím, že sa aj táto štatistika zlomí. Teraz 

sa však musíme sústrediť na dnešok s ťažkým súperom, veď práve Senica 

vyhrala von posledné dva zápasy.“

A práve iba v Senici (ak nerátame duel s Trenčínom) sme dokázali 

bodovať naplno.

„Vyhrali sme tam síce vysoko, ale neodzrkadľovalo to úplne priebeh 

zápasu. Preto nič nenechávame na náhodu, navyše máme konečne za 

sebou plnohodnotný týždenný mikrocyklus. Preto verím, že konečne po 

troch provizórnych týždňoch, kedy sme boli nútení fungovať v 

obmedzenom režime, sa príprava prejaví aj na samotnom trávniku v 

zápase.“

Na predošlej strane sme predstavili nové mená u súpera, z ktorých 

väčšina prišla do Senice až po našom vzájomnom stretnutí. Očakávať 

preto úplne rozdielny tím?

„Senica mala vo viacerých zápasoch smolu, keď bola vyrovnaným 

súperom, no výsledkovo to nezvládla. Navyše, počas augusta a 

septembra sa postupne posilňovala, takže má jednoznačne iné 

mužstvo. Tréner sa tam etabloval, preto nás čaká dobrý zápas s 

kvalitným protivníkom.“

 

Máme za sebou prvú polovicu základnej časti, ako ju hodnotíte?

„Ako sme povedali vyššie, zápasy doma a von sú zatiaľ dve rozdielne 

veci. Doma sme boli dobrí, povedal by som, že až výborní v niektorých 

zápasoch. Jedine proti Nitre to výsledkovo nevyšlo, odohrali sme 

dobré stretnutie, ale mali sme smolu. Dostali sme Nitru podobne pod 

tlak ako nás Ružomberok, no nedokázali sme to pretaviť do gólov. 

Niekedy aj to šťastie chýbalo. U súperov viaceré skončili rozdielom 

gólu, mali sme šance na remízu. Nezvládli sme len duel s ViOn-om a so 

Sereďou.“

Keď sa na to pozrieme z pohľadu tabuľky?

„Pred sezónou by sme túto pozíciu brali, bol by to úspech. Hráči išli 

nadoraz, nech si hovorí hocikto hocičo. Tretie miesto je fantastické, aj 

keď sme realisti – tabuľka je poriadne natlačená a nič to ešte 

neznamená. Až po 22. kole bude tabuľka dôležitá a relevantná. 

Urobíme všetko pre to, aby sme boli súčasťou hornej šestky.“

V týždni vyšiel rebríček najmladších tímov v Európe. Spomedzi 645 

mužstiev sme vôbec druhí najmladší na starom kontinente. O veku 

hráčov sa bavíme neustále, čo na to hovoríte?

„Kebyže sa to robí vyslovene iba zo súpisky z posledných zápasov, boli 

by sme prví. Máme ešte mladších chalanov ako na začiatku, keďže je 

vyautovaný Kubo Paur a stále nastupujú nováčikovia, debutanti. 

Možno aj preto treba byť trochu zdržanlivý s kritikou voči hráčom. 

Odvádzajú nadštandardné výkony a majú sem-tam právo na 

zakopnutie. Kto si to nedokáže priznať, nerozumie futbalu a asi ho 

nikdy nerobil.“

 6  ŠÉF LAVIČKY

Aktuálne obmedzenia a testovania hráčov sú pre trénerov nočnou 

morou. Kormidelníkovi Pavlovi Staňovi už pred Ružomberkom vypadli 

niektorí hráči, teraz nás už našťastie nik „neoslabil“. Stáli aj tieto 

dôvody za druho-polčasovým výpadkom na Liptove? Ako vníma tréner 

prvú polovicu ligy a ako vníma fakt, že sme druhým najmladším tímom 

v celej Európe?.

POHĽAD TRÉNERA: 
„Dali sme sa na boj, preto
ideme bojovať a nie sa 
vyhovárať.“





Gambi, v posledných dvoch stretnutiach svietilo v základnej 

zostave aj tvoje meno. Zaznelo ti v hlave slovo konečne?

„Keď človek vidí svoje meno na súpiske a potom aj v základe, vždy 

je to príjemný pocit. Všetci trénujeme preto, aby sme hrávali. Je to 

výborné, že som mohol nastúpiť, pomôcť tímu. Makám ďalej a 

uvidím, čo príde.“

 

Po Trnave si priznal, že si to vôbec nečakal. Prečo?

„Hráč už pred zverejnením samotnej základnej zostavy, už pred 

zápasom na tréningoch vidí, aká zostava by mohla hrať. Tam som 

nebol v tej prvej jedenástke, ale vo futbale je všetko rýchle a 

hlavne si nikdy nemôžete byť ničím istí. Šanca príde, no občas 

neviete kedy. Preto musíte byť vždy pripravení na sto percent. 

Druhá vec je zranenie, keď som mal zdravotné problémy a dlhšie 

som sa z toho dostával. Aj tréner možno videl, že som ešte nebol 

plnohodnotne fit, teraz je to, našťastie, minulosťou.“

 

Zdá sa, že tréner Staňo vás touto neistotou drží v správnom 

napätí.

„Ja to mám takto radšej, keď človek nevie do posledného 

momentu, či nastúpi. Myslím si, že tréneri tu majú na výber 

kvalitných hráčov a rozhodujú sa podľa detailov, podľa 

systému, súpera.“

 

Bol si na ročnom hosťovaní. Väčšina hráčov sa po inom 

pôsobisku vrátila do Žilina iná, chalani sa posunú dopredu, 

takáto skúsenosť im pomôže. Je to aj tvoj prípad?

„Určite. Štatistiky hovoria za všetko. Odohral som veľa 

zápasov a posunul som sa dopredu nielen po futbalovej 

stránke, ale aj ľudsky.“

 

Čo sa, naopak, zmenilo v MŠK za ten rok, čo si tu nebol.

„Určite sa to tu ešte viac omladilo ako predtým. Už vtedy sme 

boli mladý tím, teraz prišli ďalší draví dorastenci.“

 

Ty si sa teda presunul už k starším? Tvoja šanca je väčšia?

„Keď som sa pozeral na ročníky narodenia, tak už naozaj 

patrím k tým starším, hoci mám 22 rokov (smiech). Moja 

šanca je rovnaká ako predtým. Každý je zodpovedný za prístup 

v tréningovom procese, za svoju výkonnosť v zápasoch. 

Nemyslím si, že je to vekom. Aj mladý hráč, keď podáva dobré 

výkony, môže v zostave preskočiť skúseného 30-ročného 

borca. To už je na trénerovi.“

 

Po prvej polovici je zjavný rozdiel v našej výkonnosti i 

výsledkoch na ihriskách súpera a doma. Čím si to 

vysvetľuješ?

„Náš domáci trávnik je známy tým, že je to tu rýchle a vieme 

hrať dobrý, kombinačný futbal. Zas na druhú stranu, keď 

prídeme von, je to o hlavách. Ako keby sme mali obavy, že sa 

nám tam nedarí zbierať body a to sa nabaľuje čím ďalej viac. 

Mali by sme aj von zahrať našu typickú hru a prídu aj body.“

 

Dnes nás čaká Senica, ako vnímaš tohto súpera, čo očakávať 

od stretnutia?

 8  ROZHOVOR

„Mám radšej, keď do 

posledného momentu 

neviete, či nastúpite,“  

hovorí Martin Gamboš
Až do 10. kola musel čakať na svoju šancu v základe. Ihneď však 

rozhodol a v strede poľa sa objavil aj naposledy v Ružomberku. 

Čo dalo Martinovi Gambošovi ročné pôsobenie a ako sa pozerá na 

„napätie“, v ktorom ich drží tréner Staňo? S naším odchovancom 

aj o našej hre či testovaní.

MARTIN GAMBOŠ

Slovensko  23.1. 1998  Výška: 180 cm  Váha: 76 kg • • •
 Post: Záložník 

 Kariéra: Akadémia MŠK Žilina 2008 – 2011, Mníchov 1860 2011 - 2018,

MŠK Žilina 2018 –,  Spartak Trnava 2019/2020 - hosťovanie 

Celková bilancia v žltozelenom: 13 zápasov / 4 góly / 2 asistencie

Aktuálna sezóna:

4 zápasy | 200 minút | 1 gól | 0 asistencií

Úspešnosť súbojov: 28%

Úspešnosť prihrávok: 78% #



„Tiež prešla veľkými zmenami, prišlo množstvo nových hráčov. 

Nechcem príliš rozprávať o súperovi, skôr sa treba sústrediť na 

nás. Keď podáme výkon ako proti Dunajskej Strede alebo ako vo 

veľkej časti zápasu proti Trnave, tak by body mohli zostať doma. 

Treba hrať klasicky našu hru – rýchlo, kombinačne a potom 

prinútime ísť Senicu nadoraz, čím môže odísť po kondičnej 

stránke. Veľa súperov, keď ich dobre rozbeháme, odíde po 

polčase a verím, že to tak bude platiť aj dnes.“

 

Ako sa pozeráš na reprezentačné povinnosti v „21“-tke, kde 

tvorí väčšinu práve žilinská enkláva?

„Keď nastupuje hráč pravidelne, je zaujímavý aj pre 

reprezentačného trénera. Určite sa nebránim tomu, keby ma 

tréner Kentoš povolal. Ak by pozvánka neprišla, budem pracovať 

ďalej, aby som tam ešte v budúcnosti bol.“

 

Doba je špecifická – hrá sa bez divákov, pred každým kolom 

podstupujeme povinné testovanie. Asi každý z hráčov sa bojí, 

že vyskočí ako pozitívny.

„Určite sa vyhýbam všetkých verejným miestam, ale aj tak máte 

pred testovaním obavy, aby ste neboli náhodou pozitívni. 

Znamenalo by to znova výpadok, nemohol by som trénovať. Za 

to sa modlím, aby som nebol medzi nakazenými, lebo 10 dní v 

karanténe je veľa. Nestretávam sa s nikým, hneď po tréningu 

rýchlo domov. Pri aktuálnych číslach a obmedzeniach je to 

dobré, ako to je.“

 

Čo teda robíš, keďže máš dostatok voľného času?

„Mám doma psa, takže sa s ním prehrám. Spolu s priateľkou 

trávime veľa času, takže to ujde rýchlo.“

 

1. Dunajská Streda 11 9 1 1 34:15 28

2. Slovan Bratislava 11 8 2 1 30:7 26

3. Žilina  11 5 1 5 27:21 16

4. Trnava  11 5 1 5 13:12 16

5. Ružomberok 11 4 4 3 16:17 16

6. Z. Moravce-Vráble 11 4 3 4 18:14 15

7. Nitra  11 4 3 4 15:21 15

8. Sereď  11 3 4 4 14:20 13

9. Senica  11 3 2 6 11:21 11

10. Michalovce 11 2 3 6 10:27 9

11. Pohronie 11 1 5 5 12:18 8

12. Trenčín  11 1 5 5 13:20 8

PROGRAM 12. kola

SOBOTA 31.10. 

Žilina - Senica (17:00)

Pohronie – Zlaté Moravce (17:00)

Slovan BA - Nitra (17:00)      

Trnava - Michalovce (17:00)

NEDEĽA 1.11.

Sereď – Dunajská Streda (16:00)

Trenčín – Ružomberok (17:00)

NAJLEPŠÍ STRELCI: Kalmár (Dunajská Streda) 9 

gólov, Bichakhchyan (Žilina), Divković (Dunajská 

Streda) a Faško (Nitra) po 7 gólov,

Kurminowski (Žilina), Ratao (Slovan BA), Balaj 

(Zlaté Moravce) po 6 gólov

TABUĽKA PRED  12. kolom 





 11   ŠTATISTIKA

Prihrávanie: 0 » (dal)       » 0 (prijal)

Petráš  5 6  

Minárik  15 19

Kopas  - 2

Sluka  9 8

Gamboš  8 5     

Gono  3 3 

Bichakhchyan  - -

Bernát  9 6

Rusnák  1 -

Kurminowski 2 -

Myslovič  - -

Javorček  - -

Ďuriš  1 -

Kaprálik  - -

Jibril  - -

SÚČET  53 49

Súboje: 14 (79% úspešnosť)

Obranné: 13/10 vyhratých

Útočné: 1/1 vyhratý

Vzdušné: 1/0 vyhratých

Dribling: 1/1 úspešný

Sklzy: 5/4 úspešné

Fauly:(spáchané / bol faulovaný) 1/2

Celkovo odbehané: 10 485 m ( 112m / min )

Z toho vysoko intenzívny beh (HIR): 1441m

Najvyššia rýchlosť:  31,60 km/h   

TOMÁŠ
NEMČÍK 

#

Prihrávky: 85% úspešnosť 
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