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

Dušan Sedlák
Andrej Hrmo
Tomáš Straka
Peter Kráľovič
Marcel Eperješi
Ľubomír Udvardy

VS

SOBOTA 21.11.
15:00
14. 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

18r. (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

20r. (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: 1992  Klubové farby: červená, biela•  

Minulá sezóna: 7. miesto 

Vzájomné zápasy minulá sezóna: 2:1 (d), 0:3 (v) Aktuálna sezóna: 4:2 (v) • 

Historická bilancia: ŽILINA – TRENČIN   63    31    10    22    122:91

AS TRENČIN

o poslednej, pre Slovensko úspešnej reprezentačnej prestávke 

Ppostupuje Fortuna liga do svojho jesenného finišu, v ktorom sa 

odohrá ešte päť ligových kôl. Šošonov čaká dnes v 14. kole doma 

pred televíznymi kamerami Trenčín, no o výhode domáceho trávnika 

môžeme hovoriť iba ťažko, keďže AS hráva už druhú sezónu svoje domáce 

ligové stretnutia pod Dubňom na našej umelej ploche. V jarnej časti to tak 

už byť nemusí, keďže predstavitelia AS avizujú návrat domov na svoj nový 

štadión, ktorý už začína dostávať finálnu podobu.

Poďme sa bližšie pozrieť na aktuálnu sezónu futbalistov spod Čákovho 

hradu, ktorej predchádzala minulo-sezónna neúspešná baráž o Európsku 

ligu, kde stroskotali v jej finále na Trnave po prehre 0:3. Počas skrátenej 

prestávky sa v Trenčíne udialo zopár zmien. Na trénerskej stoličke ihneď po 

skončení sezóny vystriedalo dočasného kouča Juraja Ančica neznáme 

meno - belgický kormidelník Stijn Vreven. V bielo-červených farbách už v 

novom ročníku nepokračuje Gino van Kessel, ktorý prestúpil do cyperského 

Olympiakosu Nikózia, brankárovi Adriánovi Chovanovi sa zas hosťovanie v 

Zlatých Moravciach zmenilo na trvalý prestup. Naopak, za AS bude 

nastupovať v novej sezóne opäť Philip Azango, ktorý sa vrátil po pôsobení v 

KAA Gent. Na druhej strane Trenčanov opustilo už v priebehu 

rozbiehajúceho sa ročníka jedno z najlepších krídel ligy - Osman Bukari, 

ktorý nabral smer Belgicko, kde posilnil práve vyššie spomenutý klub.

Trenčín pred štartom sezóny získal fínskeho zadáka a reprezentanta krajiny 

tisícich jazier Juhu Pirinena a robustne stavaného (193 centimetrov, 101 

kilogramov) amerického hrotového útočníka Eduvieho Ikobu.

Už tradične sú oporami Trenčanov obranca a mládežnícky reprezentant 

Martin Šulek, v strede je mozgom hry Ashraf El Mahdioui, ktorý nechýbal ani 

v jednom ligovom stretnutí, sekunduje mu Ante Roguljić. O ofenzívu sa 

stará spomínaný Američan Ikoba, Afričan Ghali a Bosniak Čataković, ktorý 

je so štyrmi presnými zásahmi najlepším zakončovateľom bielo-

červených. 

Ak sme naposledy hovorili o Nitre ako o pozitívnom prekvapení ročníka, 

prekvapujúce výsledky i postavenie svieti aj pri Trenčíne, avšak v 

negatívnom slova zmysle. Napriek dominancii a typickému útočnému 

futbalu sa hráčom AS nedarí pretaviť tieto aspekty do bodového zisku. Iba 

to podčiarkuje až päť nerozhodných výsledkov, pričom vo viacerých z 

nich Trenčania viedli, no náskok stratili a pripísali si iba bod. Alebo aj 

súboje proti Slovanu či Dunajskej Strede, kedy rovnako v stretnutiach 

viedli, ale súperi súboje otočili a AS tak odchádzalo z trávnika bez 

bodov. Aj preto figurujú zverenci už spomenutého belgického trénera 

Stijna Vrevena na spodných poschodiach tabuľky, i keď vyššie 

menovaní hráči sú zárukou kvality.

A hoci môže tabuľkové postavenie vyznievať pred dneškom 

jednoznačne, vždy je v tomto považskom derby klamlivé. Preto určite 

môžeme očakávať vyrovnaný zápas, ktorý bude pri útočných 

výpadoch a už tradičných gólových hodoch chutiť najmä nestrannému 

divákovi.

Dlžný svojej gólovej povesti neostal ani náš prvý vzájomný zápas tejto 

sezóny, ktorý priniesol znova ofenzívne divadlo a v ktorom sme misky 

váh za nerozhodného stavu priklonili až päť minút pred koncom na 

našu stranu vďaka premiérovému ligovému gólu mladého krídelníka 

Adriána Kaprálika. Naša výhra 4:2 a teda šesť gólov bolo najviac v 

tohto-sezónnych zápasoch Trenčína, ktorý má na zápas v priemere 

dva inkasované góly.

Proti Trenčínu je to v každom stretnutí nevyspytateľné a každá akcia 

„smrdí“ gólom. Staňovcom však nároční súperi sedia, navyše hráme na 

„umelke“, kde vieme byť dominantní a zároveň sme posilnení aj 

trojbodovou vzpruhou z Nitry. Už to len zúročiť aj s vašou podporou 

spoza televíznych obrazoviek.

Buď naším dvanástym hráčom aj v tejto 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

STIJN VREVEN

BRANKÁRI

55 MENNO BERGSEN (NED) 1999 

 DENIS CHUDÝ (SVK) 2000 1

 IGOR ŠEMRINEC(SVK) 1987 24

OBRANCOVIA

5 STEVE KAPUADI (FRA) 1998  

 SIMEON KOHÚT (SVK) 200227

 RICHARD KRIŽAN (SVK) 199733

 RUBEN LIGEON (NED) 1992 29

 URBAN MAZANOVSKÝ (SVK) 200374

 KELVIN PIRES (CPV) 2000 19

66 JUHA PIRINEN (FIN) 1991

 ADRIÁN SLÁVIK  22 (SVK) 1999

 MARTIN ŠULEK 6 (SVK)  1998 

 35 REUBEN YEM (NGA)  1997

ZÁLOŽNÍCI

14 MILAN CORRYN  (BEL) 1999

  7 HAMZA ČATAKOVIČ (BIH) 1997

  34 ACHRAF EL MAHDIOUI (NED)  1996

 ARTUR GAJDOŠ 8 (SVK)  2004

 PAULO JUNIOR 31 (CPV) 2000

(SVK) 200016 JAKUB KADÁK 

(CRO) 199920 TOMISLAV KNEŽEVIČ 

 

17 ANTE ROGULJIČ (CRO) 1996

4 ABDUL ZUBAIRU (NGA) 1998

ÚTOČNÍCI

13  PHILIP AZANGO (NGA) 1997

 IVENZO COMVALIUS 12 (SUR) 1997

DAVID DEPETRIS (SVK) 198877  

 AHMAD GHALI 15 (NGA) 2000

(USA) 19979 EDUVIE IKOBA 

LUKÁŠ LETENAY (SVK) 200132  

 ADAM TUČNÝ 71 (SVK) 2002





Pán tréner, súboj v Nitre priniesol dlho očakávaný výsledok. Aj preto 

boli emócie i samotná oslava v šatni ešte o čosi emotívnejšia ako 

zvyčajne. Ako ste to prežívali vy?

„Chalani ukazovali progres už dlhšiu dobu, ale nemohli sme to vonku 

zlomiť. Progres bol hlavne v tréningu, kde dokážeme hrať tvrdšie a 

postupne sa vyrovnávame aj s týmto elementom hry. Zápas v Nitre 

sme zvládli po všetkých stránkach – vzadu sme boli kompaktní, 

smerom dopredu zas nebezpeční. Tým pádom sme zaslúžene zvíťazili. 

Pokrik som si užil, chalani si ho zaslúžili a plne vychutnali.“

 

Kde nastala podľa vás najväčšia zmena, čo je hlavný dôvod, že sme to 

konečne pretrhli?

„Keby sme v Ružomberku nepokazili posledných desať minút, tak by 

sme už po ňom hovorili, že sa niečo zmenilo. Naozaj zbabrané zápasy 

u súperov, slabé z našej strany boli prvé polčasy proti Seredi a 

Moravciam, ktoré prakticky rozhodli o osude stretnutia. V ostatných 

hosťujúcich zápasoch to bolo vždy o detailoch. Už to jednoducho 

muselo prísť a som rád, že sa nám to podarilo ešte pred 

reprezentačnou prestávkou.“

 

Nie je teda škoda, že nasledovala po Nitre pauza?

„Boli sme celkom dobre rozbehnutí. Uvidíme, čo s nami spraví 

reprezentačná prestávka. Makali sme aj počas voľného víkendu, môžu 

tam však nastať znova komplikácie kvôli všetkým hygienických 

opatreniam a možnej karanténe. Verím však, že to poskladáme znova 

víťazne. Odišlo síce menej hráčov, no sú to chalani, ktorí sú pre nás 

dôležití.“

 

Ak k Nitre prirátame aj Senicu, tak sa nám podarilo v týchto 

stretnutiach eliminovať súperov správnou taktikou. Panuje aj po tejto 

stránke spokojnosť?

„Áno. Celkom sa nám podarilo prečítať protivníkov. Vieme týmto 

taktickým spôsobom chlapcom pomôcť a môžeme im napovedať, čo 

ich približne čaká. Aj podľa toho skladáme zostavu i taktiku ušitú na 

súpera.“

 

V oboch týchto stretnutiach sme kopali penalty. Jednu sme premenili, 

druhá ostala nevyužitá. Určili ste už exekútora pokutových kopov?

„Niektoré veci nechávam na kabínu, na mužstvo. Toto si chalani 

vyriešili sami.“

 

Vráťme sa naspäť k taktike na dnešok. Bude to aj dnes o nej, keďže 

proti Trenčínu je to väčšinou o góloch, o efektivite?

„Bude to ťažký zápas, pretože sa stretnú dva podobné štýly. 

Navyše hráčsky potenciál trenčianskych legionárov je na vysokej 

úrovni. Tabuľka je klamlivá a ich postavenie určite nezodpovedá 

zodpovedajúcej kvalite. Viem, že sme proti nim odohrali náročné 

stretnutie a podarilo sa nám zvíťaziť. To nám dáva potrebné 

sebavedomie. Na druhej strane máme aj komfort, že do súboja 

môžeme ísť s čistou hlavou plní odhodlania a nasadenia, aby sme 

ho opäť zvládli.“

 

Prvý duel sme „ulovili“ najmä tímovosťou, keď sme prevýšili 

trenčianske individuality. Vtedy makalo celé mužstvo hore-dole. 

Bude to aj teraz najmä o tom?

„Snažíme sa prezentovať takýmto futbalom v každom stretnutí. Je 

to tímový šport a tímovosť nám môže len pomôcť. V posledných 

zápasoch to tak bolo a prinieslo to ovocie.“

 

Očakávať teda ofenzívne divadlo?

„Neviem. Uvidíme, ako sa k tomu postaví súper. My máme svoju 

filozofiu a nechceme odbiehať od práce, ktorú máme rozpracovanú 

iba preto, že s Trenčínom to zvyčajne bývajú gólové preteky.“

 

Zápasy s Trenčínom sa musia páčiť nestrannému divákovi a aj 

preto sú väčšinou televízne. Stalo sa vám niekedy, že ste ušli 

pozornosťou a zápas ste si užívali a sledovali ako divák?

„Keď je rozhodnuté, tak je to ľahšie. Keď vyhrávaš rozdielom viac 

gólov, vtedy sa dá trochu utiecť. Vždy sa však snažím koncentrovať 

od prvej do poslednej sekundy. Každý gól mení chod celého 

mužstva i celkový pohľad na zápas. S Trenčínom tobôž. Tak ako 

chcem od hráčov, aby sa sústredili plne na hru a až do konečného 

hvizdu, tak to beriem aj ja pred striedačkou.“

 

Emóciu z Nitry premietnuť aj na domáci duel proti Trenčínu a 

potvrdiť to rovnako bodmi. Je to pre dnešok cieľom?

„Bolo by to fantastické. Urobíme všetko pre to, aby sme boli 

úspešní. Dáme do toho sto percent, aby sme sa po deväťdesiatich 

minútach opäť mohli tešiť. Verím, že podpora pre chalanov bude 

znova smerovať aj spoza televíznych obrazoviek.“

 6  ŠÉF LAVIČKY

Posledný súboj šošonov patril k najvydarenejším na ihriskách súperov. 

Pozápasovú oslavu v Nitre si neužili iba hráči, ale aj tréner Pavol Staňo, 

pre ktorého to bolo v jeho 22. vystúpení na lavičke MŠK v poradí 12. 

víťazstvo. Prečo sme podľa neho konečne pretrhli vonkajšiu čiernu 

sériu? Bude aj dnešný duel o správne ušitej taktike alebo zvíťazí gólová 

produktivita? S rodákom z Čierneho aj o plnej koncentrácii pri 

koučovaní. 

POHĽAD TRÉNERA: 
„Do dnešného súboja 
s čistou hlavou aj 
potrebným sebavedomím.“





Miloš, momentálne pomaly presedlávaš z hráčskej pozície už do tej 

trénerskej. Je to pre teba veľký skok?

„Je to niečo nové a v podstate úplne iné. Najdôležitejšie je, že ma to 

napĺňa. Samozrejme, chvíľku mi trvalo stotožniť sa s tým, že hráčska 

kariéra sa mi končí, ale už som sa cez to dostal a pozerám sa pred seba. 

Po hráčskych skúsenostiach načerpávam teraz tie trénerské. Vo svojej 

hráčskej kariére nič neľutujem. Dosiahol som veci, o ktorých sa mi ako 

chlapcovi ani nesnívalo. Preto som maximálne spokojný.“

 

Aký je celkovo tento prechod pre futbalistu po aktívnej kariére?

„Ťažko sa mi o tom rozpráva, pretože je to ešte krátke. Za mesiac, 

polroka to možno budem vidieť inak. Všetko je iné, trénerstvo je 

rozdielne a máloktorý hráč sa po skončení kariéry môže vďaka 

nadobudnutým vedomostiam stať ihneď trénerom. Jedine taký, ktorý 

sa tým zaoberá už posledné roky hráčskej kariéry. Pre takých, ktorí si 

nepripúšťajú koniec, ako napríklad ja a príde to z obdobia na obdobie, sa 

veľmi veľa vecí líši.“

 

Trénerská pozícia je teda pre teba oveľa náročnejšia ako hráčska?

„Ako hráč som neriešil v podstate nič, iba plnil pokyny trénerov. Teraz už 

mám zodpovednosť za troch chalanov, snažím sa im pomáhať po 

stránke výkonnostnej i mentálnej. Ako každý tréner im chcem 

poradiť zo svojich skúseností a pracovať na odstránení 

nedostatkov. Popri tom je potrebné aj štúdium a licencie.“

 

Aký je Miloš Volešák tréner, resp. chceš byť ako tvoj predchodca?

„V mojich očiach bol tréner Seman úžasný príklad. Veľmi veľa vecí 

som si od neho vzal a snažím sa to uchovávať. Každý tréner tam ale 

musí dať to svoje, s Mirom sme sa však vo veľa veciach zhodli a mali 

sme podobnú filozofiu. Je to však neustále celoživotné 

vzdelávanie.“

 

Aké sú tréningy pod tvojím vedením, vychádzaš zo svojich 

hráčskych čias?

„Jasné, tréningy sú v prvom rade také, aby chalanov bavili. To, čo 

bavilo mňa, verím, že baví aj chalanov. Zároveň to musí spĺňať účel, 

ktorý každý gólman potrebuje. Zatiaľ nefrflali, čo je dobré.“

 

Máte tu troch mladých brankárov, treba na nich aj zvýšiť hlas?

„Zatiaľ takých situácií nebolo veľa. Väčšina brankárov je taká, že 

tréner na nich ani nemusí byť prísny, pretože my brankári sme 

„poctiváci“. Určite nastanú aj nepríjemnejšie situácie, nevidím s tým 

problém, za svoju kariéru som viackrát zvýšil hlas.“

 

Ako podľa teba naskočil do ligových vôd Samo Petráš?

„Samo je ešte stále mladý brankár. Druhá liga sa nedá porovnávať s 

Fortuna ligou, i keď má svoju kvalitu. Samozrejme, aj mužstvo pred 

ním je mladé. Je tam stále na čom pracovať, v globále však podáva 

stabilizované výkony. Góly častokrát nie sú vizitkou Sama, hráme 

útočný futbal – dávame veľa gólov a niekedy sa práve 

neskúsenosťou aj dostane tých gólov viac. Jeden týždeň je tak, 

druhý tak. Snažíme sa tvrdo makať a vieme, na čom treba ešte 

popracovať.“

Druhá liga je zas veľkou školou pre vekom ešte dorastencov - 

Mareka Teplana a Ľuba Belka.

„Veľakrát som im spomínal, že preskočili rok, keďže jednu sezónu 

ešte mohli hrať za dorast. Vhupli do mužského futbalu, 

dorastenecká liga a II. liga je úplne iný svet. Musia sa s tým 

 8  ROZHOVOR

„Najdôležitejšie je, aby

mužstvo cítilo 

v brankárovi oporu,“  

tvrdí Miloš Volešák
Omladením neprešiel iba hráčsky káder, ale aj realizačný tím. 

Skúseného trénera brankárov Miroslava Semana strieda popri 

Dušanovi Molčanovi aj „učeň“ Miloš Volešák. Ako sa pozerá na 

postupný prechod z hráčskej pozícii do tej trénerskej? Podľa 

čoho zostavuje tréningy a čo hovorí na svojich mladších 

nástupcov? So skúseným gólmanom v dialógu aj o tom, že 

brankár potrebuje zápasy ešte viac než hráči.

MILOŠ VOLEŠÁK

Slovensko  20.4. 1984  Výška: 193 cm  Váha: 83 kg • • •
 Post: Brankár /tréner brankárov 

 Kariéra: AS Trenčín – 2005, Nové Mesto nad Váhom 2005 – 2006

AS Trenčín 2006 - 2014, MŠK Žilina 2014 –

Celková bilancia v lige: 289 zápasov 

Celková bilancia v žltozelenom: 

149 zápasov / 57 čistých kont /

158 inkasovaných gólov #



popasovať. Škoda, že sa to stoplo na chvíľu. Zápasy totiž nenahradia 

žiadne tréningy. Každý duel im dá veľmi veľa.“

 

Pre brankára, na rozdiel od hráčov, je asi úplne rozdielna práca na 

tréningu a v zápase.

„Na tréningu mieri na chalanov 50-100 striel, v zápase môže byť 

jedna-dve a brankár ich musí vyriešiť na základe skúseností zo 

zápasov a nie z tréningov. Na tréningu to na vás lieta. Brankárske 

remeslo je také, že v ostrom dueli je zopár situácií. Výkon sa skladá 

možno z desiatich percent zo samotných zákrokov, z priamych striel. 

Ostatných 90% sú centre, rozohrávka, vybehnutie a ďalšie detaily. 

Preto brankár potrebuje zápasy viac ako hráči v poli.“

 

Nastali už v zápasoch okamihy, kedy si bol ako tréner rád, že práca v 

tréningu sa prejavila aj v ligovom stretnutí?

„Áno, už boli také duely, kedy som bol veľmi rád a zároveň pyšný na 

chalanov, že to na tréningoch nerobíme zle a vypláca sa to. Mužstvo 

funguje iba vtedy, keď je každý jeden člen tímu prospešný. Brankár 

ešte dupľom. Najdôležitejšie je, aby mužstvo cítilo v brankárovi 

oporu.“

 

Dnes nás čaká Trenčín. Je to taký súboj, pred ktorým sa brankár 

trochu obáva, čo to môže byť za kanonáda?

„Trenčín je aktuálne nevyspytateľné mužstvo. Posledné zápasy síce 

mali nevýrazné, ale u nich veľa záleží na tom, proti akému súperovi 

hrajú. Keď je to ofenzívny súper, aj im sa hrá lepšie. Vieme, ako 

dopadol náš prvý vzájomný duel v sezóne. Zápasy s Trenčínom boli 

vždy ozdobou, je v nich totiž všetko. Určite tam teda je šanca, že sa 

brankár „zapotí“, takže sa musíme dobre pripraviť, aby sme po 

stretnutí mali lepší pocit zo zápasu my a nie oni.“

 

1. Slovan Bratislava  13 9 2 2 32:8 29

2. Dunajská Streda 12 9 2 1 34:15 29

3. Žilina  13 7 1 5 33:22 22

4. Z. Moravce-Vráble 13 5 4 4 25:16 19

5. Trnava   13 6 1 6 15:14 19

6. Nitra   13 5 3 5 16:24 18

7. Ružomberok 13 4 4 5 17:21 16

8. Sereď   12 3 5 4 16:22 14

9. Senica   13 3 3  7  14:26 12

10. Michalovce  13 3  3  7 12:30 12

11. Trenčín  13 2  5  6  16:26 11

12. Pohronie  13  1  7  5  14:20 10

PROGRAM 14. kola

SOBOTA 21.11. 

Michalovce – Senica (14:00)

Pohronie – Trnava (14:00)

Sereď – Ružomberok (14:00)

Žilina – Trenčín (15:00)

Nitra – Dunajská Streda (17:00)

NEDEĽA 22.11.

Slovan – Zlaté Moravce (15:00)

NAJLEPŠÍ STRELCI: Balaj (Zlaté Moravce) 10 gólov, 

Bichakhchyan (Žilina), Kalmár (Dunajská Streda) po 

9 gólov,

Kurminowski (Žilina) 8 gólov

TABUĽKA PRED  14. kolom 





 11   ŠTATISTIKA

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

Petráš  1 3 

Vallo  3 2

Minárik  3 8

Kiwior  6 4

Sluka  4 4     

Gono  4 4 

Bichakhchyan  5 2

Ďuriš  2 -

Rusnák  4 3    

Kurminowski 5 -

Bernát  - -

Paur  - -

Kaprálik  - -

Jibril  - -

SÚČET  37 30

SÚBOJE: 24/14 vyhratých (58% úspešnosť)

Obranné: 16/10 vyhratých

Útočné: 8/4 vyhraté

Vzdušné: 4/2 vyhraté

DRIBLING: 2/2 úspešné

SKLZY: 4/3 úspešné

STRELY /NA BRÁNU: 2/0

Celkovo odbehané: 11 737 m ( 125m / min )

Z toho vysoko intenzívny beh (HIR): 2654m

Priemerná tepová frekvencia: 159 tepov/min 

ENIS
FAZLAGIĆ 

#

Prihrávky: 90% úspešnosť 
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