Zhodnotenie turnaja trénerom Juliánom Krullom: “Regionálny turnaj by som rozdelil na dve časti. Prvou
časťou by som označil prvé 3 polčasy. V prvom zápase proti výberu VsFZ sme nezačali úplne podľa
predstáv. A nielen podľa predstáv trénerov, ale ani podľa predstáv dievčat. Oproti výberu VsFZ
pôsobili zakríknuto, čo umocnil aj prvý gól. Bohužiaľ, po individuálnych chybách a nedôraze, sme sa
dostávali pod zbytočný tlak. Ale na druhej strane dievčatá chceli výsledok otočiť na svoju stranu a
vypracovali si aj množstvo gólových šancí, ktoré sme bohužiaľ nepremenili. Aj napriek nepriaznivému
výsledku sa dievčatá nevzdávali a hrali dokonca.
V druhom zápase proti výberu BFZ sme nastúpili v zmenenej zostave, keďže na regionálnom turnaji sa
majú ukázať všetky dievčatá. Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. Prvý gól sme inkasovali z
rohového kopu, kde sme nedokázali pokryť hráčky. Druhý gól padol po nedorozumení v obrane a
výbornej prihrávke medzi obrankyne. Celkovo v prvom polčase sme neukázali, čo dievčatá dokážu.
Zmena nastala až po polčasovej prestávke, kedy sme dievčatám zopakovali ciele turnaja, čo sa aj
prejavilo v hernom prejave v druhom polčase. Odmenou za zlepšený výkon bol gól Kerešovej. Hneď po
tomto góle sme mohli aj vyrovnať, ale podobne ako v prvom zápase, sme boli neefektívni. To, čo hráčky
SsFZ nevyužili, na opačnej strane sa podarilo a opäť BFZ odskočil o dva góly a výsledok sa už nezmenil.
Pri poslednom zápase proti ZsFZ nastúpili naše dievčatá s úplne rozdielnou zápasovou emóciou. Po
smolnom začiatku kedy sme veľmi rýchlo inkasovali, sme prebrali iniciatívu v zápase a po
vyrovnávajúcom góle Krúpovej prišla ďalšia, hádam aj najkrajšia akcia turnaja, kedy po nacvičenom
rohovom kope dostala do vedenia SsFZ Kerešová. Tlak výberu SsFZ sa stále stupňoval a aj vďaka tomu
sme skórovali do polčasu ešte dvakrát. Góly strelili Havalec a opäť Kerešová. Mrzieť nás môže menšie
zaváhanie v obrane pred koncom prvého polčasu kedy hráčky ZsFZ znížili na 2:4. V druhom polčase
hráčky pokračovali v nastolenom trende a stupňovali svoj výkon, čo sa odzrkadlilo na góloch Krúpovej a
Havalec. Aj keď umiestnenie nebolo pre nás najdôležitejším faktorom, môže nás mrzieť inkasovaný gól
v poslednej minúte zápasu.
Aj napriek 3. miestu turnaj hodnotíme veľmi pozitívne, pretože dievčatá ukázali, že aj v
stredoslovenskom regióne sú dievčatá, ktoré majú parametre na to, aby sa budúcu sezónu mohli
objaviť v nomináciach WU15 a reprezentovať Slovensko.
Pri zhodnotení celej sezóny a práce s dievčatami ročníka 2008 sme videli, že tieto dievčatá majú
potenciál a veríme, že budú aj naďalej na sebe pracovať. Dúfame, že aj hráčky ročníka 2009 budú v
nastolenom trende pokračovať a vyberieme tie najlepšie hráčky zo stredoslovenského regiónu.”

