
Takto sa o zápase vyjadrili na Facebooku Gemersko-polomčania i ďalší fanúškovia 

 

Športový Klub POLOM Gemerská Poloma 

12. októbra, 19:57 ·  

Muži: FK Mladosť Lipovník : ŠK Polom Gemerská Poloma 2:2 /0:1/ 

Gól ŠK: Lišuch, Havrlent 

ČK: ŠK Miloš Gallo 

Zostava: Šaly - Havrlent, Schvartz, Boňko, Urban , Fajdek - Lipták, Lišuch, Kovacs, 

Miloš Gallo, Jasenka striedal Spišiak 

V riadnej hracej dobe bol stav 0: 2, i napriek problémom ktoré robil hl. rozhodca svojím 

rozhodovaním. V 62 minúte namiesto odpískania 11 m pokutového kopu v prospech 

nás vyprovokoval faulovaného hráča Miloša Gallu, ktorý mu nadal a vylúčil ho. I tak 

sme držali pozitívny výsledok. Následne nastavil 12 minút nad stanovený čas a začal 

úradovať. Tu sa prejavila " hanba futbalu" p. Július Gyenes a prv odpískal neexistujúcu 

malú domov na nepriamy kop. Po jeho rozohraný chytil brankár loptu a bol vtlačený 

do brány pričom uznal gól a následne v poslednej 16 minúte predĺženia nariadil proti 

nám pokutový kop, ktorý si vymyslel a súper vyrovnal. Rozhodca spokojný so svojim 

výkonom ukončil zápas. Každí objektívny divák zhodnotil zápas ako tragikomické 

divadlo hlavného rozhodcu, ktoré doposiaľ ešte nevideli. Je zaujímavé že tento pán 

ešte píska zápasy, i keď nepozná pravidlá, nebol riadne potrestaný za incident keď 

musel byť vystriedaný opitý na zápase v Dlhej Vsi a dostal stop na 2 zápasy, podľa 

vyjadrenia taký trest lebo nemáme schopných rozhodcov. Keď tento pán je schopný 

rozhodca, potom je zbytočné hrať futbal. Na zápas bol nominovaný aj ako AS2 p. 

Babik / nesignalizoval faul na Gallu/ ktorý je hráč, tréner a funkcionár Rožňavy - Rudná 

, delegát p. Kerekeš z Rudnej obaja členovia Rudnej, účastníka 7. ligy a priameho 

konkurenta o boj na postup. čo ktomu dodať. Hamba. 

• Marčelo Róth ZASA niekoho tlačia vyššie? :D 

o  

o Len Hracik Marčelo Róth naša Bundesliga je dosť zaujímavá 😂 

•  

• Stone Redman Hrám futbal od 7rokov ale niečo také som ešte nezažil som hlboko 

znechutený s tohto rozhodcu 

 

Miloš Gallo 

Friend 

1. 11. ·  · Dnes som sa dozvedel svoj trest od disciplinárnej komisie. 3 mesiace s prerušením Za 

poškodzovanie dobrého mena futbalu. Žasnem. Niektorí by museli žiť 100 životov aby pre futbal 

urobili toľko ako rodina GALLOVA. Tak týmto sa verejne ospravedlňujem všetkým ktorých som 

urazil okrem p.Gyenesa ktorý hrubo ovplyvnil zápas Lipovnik poloma. A to najmä p. Babikovi p. 

Beresovi a p. Kerekesovi. A DAKUJEM ZA KRASNY ZAVER KARIERY NIEKDE VAM 

PODAKUJU A U NAS VAM PRERUSIA STRELECKU POTENCIU AKO SA VYJADRIL PAN 

https://www.facebook.com/SKPOLOMGemerskaPoloma/?__tn__=kC-R&eid=ARDUDrq0Nw5JXCuJ3snxVI64_WlTh21itxAcnSKMGqUmboIuRcmT2oYewL3DpIkDMgYFmBXFzCVCV0ko&hc_ref=ARRYuJOeojPk5Iz24prTlzwPxGCaPlsTUGrSGydwZ3yvLvSHpKm8OluAgS_aFsgBqMk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAhJrY1SzwjQVILvZMWpydp7QnCC-JJsUTOPJFccYxSboXBGfX-MtCiAmmWTkSDUzbdYNXahaKV2Xy53OAiE-taKDxagwqTLexLJ8HKauzRC7ZcsSvVfKftNSUCkVopZcaYtviBOaPHU8JF4woSyNZHl9vBfB7Y-7xupQpKn6mexUhfbDKFWHtR2rpytKQ_JAM4_MJSnnxhGk-1NXnwfKnUt9_yqmDkPA9xHTfr59en107sTkayvUxN5cdpRxOHw9cem8Mx2Yv3XBApbkCOY-GTGorw9aqpYuK7SYnu62HFNJwgC_ElGhj4Fcoi6vswUtgRRoF5SLSxEHcBk9ttJz5L
https://www.facebook.com/SKPOLOMGemerskaPoloma/posts/3383557751654445?__xts__%5B0%5D=68.ARAhJrY1SzwjQVILvZMWpydp7QnCC-JJsUTOPJFccYxSboXBGfX-MtCiAmmWTkSDUzbdYNXahaKV2Xy53OAiE-taKDxagwqTLexLJ8HKauzRC7ZcsSvVfKftNSUCkVopZcaYtviBOaPHU8JF4woSyNZHl9vBfB7Y-7xupQpKn6mexUhfbDKFWHtR2rpytKQ_JAM4_MJSnnxhGk-1NXnwfKnUt9_yqmDkPA9xHTfr59en107sTkayvUxN5cdpRxOHw9cem8Mx2Yv3XBApbkCOY-GTGorw9aqpYuK7SYnu62HFNJwgC_ElGhj4Fcoi6vswUtgRRoF5SLSxEHcBk9ttJz5L&__tn__=-R
https://www.facebook.com/marcelo.roth.9
https://www.facebook.com/dominik.gere.58
https://www.facebook.com/marcelo.roth.9?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/stone.redman
https://www.facebook.com/milos.gallo.9?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAF07z7pZ517V_llG4tIt_h2IOfEub4zjV1Q6VI-UpCirvYmjbHJv0PXfRJfD0FpvUGgNi5AGQRCBV9
https://www.facebook.com/milos.gallo.9/posts/2703976542960437


 ........ 

Zobraziť 1 ďalší komentár 

•  

• Jozef Krzak Ser na to Miloš kto ťa pozná vie čo si vo fotbale dokázal. Som rád že som to 

mohol aspoň chvíľu prežiť s tebou 

o  

o Miloš Gallo Jozef Krzak veď áno už som sa vysral 

o  

o Adrián Szaniszló Miloš Gallo nikdy nehovor nikdy ... aj Fenix vstal z popola!! 

• Zobraziť 1 ďalšiu odpoveď 

•  

• Maroš Gallo Futbalový zväz rovná sa futbalový analfabeti, ktorý nikdy nehrali futbal až na 

zopár vinimiek. 

• 1  

o Miloš Gallo Maroš Gallo nerob bo aj tebe zastavia činnosť a na súd ta dajú že čo pises 

o Daniel Vojčík Maroš Gallo čistá pravda oni si robia svoj futbal a po svojom 

•  

• Tomáš Emrich ty robis futbalu dobre meno, hral si ho na vysokej urovni druhej ligy ked to 

bola omnoho kvalitnejsia sutaz ako teraz, za dobre kluby a nie jednu sezonu, dostal si cenu 

od SFZ, ale to je take slovenske miesto aby sme si vazili tych co nieco dosiahli budeme na 

nich kydat, kricat nadavat a urobime vsetko aby sme im ukazali aki sme "dobri", verim, ze 

ked sa vratis na travniky este ukazes ako rozvlnit siet :) drzim palce 

o  

o Miloš Gallo Tomáš Emrich dúfam že 17.11. sa stretneme budem od piatku v blave idem 

o  na pochod  

• Petrik Lipi Liptak Iní by malo dostať stop ale na celý život.. Hlavne ti najväčší "FUTBALISTI" 

co sa vyznajú vo všetkom 
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