
Medzinárodný futbalový turnaj 

 

V júli prišla na obecný úrad  pozvánka z našej družobnej obce Kobylnica z Poľska. 

 

„IX miedzynarodowego Turnieju 

Oldbojów w Pilce Noźnej“, 

Kobylnica 24-25 września 2021 rok“ 

 

     Starosta obce poveril touto úlohou športovú komisiu, aby sme sa mohli tohto 

medzinárodného futbalového turnaja zúčastniť. Potrebovali sme „poskladať“ mužstvo – 

ročník 1980 a starší. Myslela som si, že to nebude žiadny problém – ale bol. Či už išlo 

o pracovnú zaneprázdnenosť alebo zdravotné problémy, v neposlednom rade sa ukázala aj 

ako veľký problém epidemiologická  situácia – nezaočkovanosť niektorých nádejných 

adeptov futbalového turnaja. Z tohto dôvodu som bola nútená osloviť „hráčov“ zo susednej 

obce Široké.  Nakoniec sa mi podarilo dať dohromady skvelú partiu. Na cestu dlhú 900 km 

sme vyrazili 23. septembra ráno v tomto zložení: 

 

Uličný Peter                                           Doľak Milan 

Balucha Jozef                                         Polaček Miroslav 

Uličný Martin                                         Mariňák Miroslav 

Kovaľ Martin                                          Čarný Martin 

Straka Ján                                               

starosta Baloga Ján 

Straková  Anna 

 

     Turnaja, ktorý začal 24. septembra v poobedňajších hodinách slávnostným otvorením 

a následne prezentáciou jednotlivých účastníkov sa zúčastnilo deväť mužstiev: 

 

Gmina Ustka 

Víťaz 

Oldboj Ustka 

Duchowny 

Adamsky 

Kolbudy 

FK Oldboje 

Yron Gates 

Gakszyn 

 

Hralo sa systémom „každý z každým“ 12 minút, preto zápasy pokračovali aj druhým hracím 

dňom, v sobotu 25. septembra. Popritom sme zažili aj „kopec srandy“ na jednej strane zo 

samotnej hry a na strane druhej z jazykovej bariéry.  Čerešničkou na záver bol náš exhibičný 



zápas, na ktorý nás vyzvalo jedno z mužstiev, kde som si vyskúšala pozíciu brankára a ktorý 

sme vyhrali 2:1.  

 

Celková naša bilancia:  

 

- Pohár za umiestnenie 

- Pohár za najstaršieho hráča 

- ale „hlavne“ Pohár za „FAIR PLAY“, na ktorý sme právom hrdí. 

 

     Na slávnostnom večere nás ešte obdarovali rôznymi darčekovými predmetmi. Poďakovali 

za účasť a voľná debata i celková pohoda pri speve trvala do neskorých nočných hodín. 

Myslím, že sme tam zanechali príjemný dojem so zdravou športovou rivalitou, humorom, 

pohodou, vďačnosťou. Určite sme do bodky naplnili výrok francúzskeho pedagóga Pierra de 

Coubertina – nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. 

 

     Návšteva Poľska nemala len charakter športový ale aj kultúrno-turistický. 

 

- Cestou do Kobylnice sme sa zastavili na pútnickom mieste Czestochowa 

- V sobotu po vyhodnotení turnaja nám dali k dispozícií autobus so šoférom, ktorý nás 

odviezol k Baltickému moru do mesta Ustka 

- Medzitým sme boli pozrieť súkromnú firmu na výrobu obuvi  

- Nie menej zaujímavá bola prehliadka veterných mlynov 

- Cestou domou v nedeľu 26. septembra sme sa zastavili v prístavnom meste Gdańsk. 

 

     Smelo môžem povedať, že návšteva Poľska nás všetkých obohatila, nie len športovo, ale aj 

kultúrne či spoločensky. Určite sme našu dedinu Víťaz príkladne reprezentovali  a upevnili 

sme naše družobné vzťahy. 

                                                        Predseda športovej komisie Anna Straková 

 

 

 

 


