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Športová činnosť ostatných rokov
Po oživení futbalu v obci v roku 2001 hrajú družstvá mužov a žiakov každý rok súťažné zápasy v súťažiach riadených
Oblastným futbalovým zväzom v Žiline. Výsledky mužov i žiakov sú striedavé a to v závislosti najmä od hráčskeho kádra.
Obe družstvá sa každoročne počas prestávky medzi sezónami zúčastňujú aj futbalových turnajov v okolitých obciach.
Medzi najvýraznejšie výsledky u mužov patria nasledovné umiestnenia: Hlboké 2002 – 1. miesto, Hrabové 2002 – 1. miesto,
Predmier 2007 (halový turnaj) – 2. miesto, Hlboké 2008 – 1. miesto, Hrabové 2008 – 1. miesto, Súľov – 2. miesto, Hrabové 2009
– 2. miesto a Súľov 2009 – 2. miesto.
Žiakom sa najviac darilo na medzinárodnom turnaji v Plevníku 2008, kde v kvalitnej konkurencii zvíťazili.
Tradíciou po dlhé roky je aj športový deň na ihrisku Pod stráňou pri príležitosti ukončenia sezóny, kde odohrajú modelovaný
zápas naši žiaci, resp. priateľský zápas so žiakmi z niektorej z okolitých obcí a hlavným bodom programu je zápas „Ženatí –
Slobodní“, resp. „Súčasní – Veteráni“. Víťaza spozná aj súťaž v kopaní jedenástok.
V sezóne 2008/09 sa Martin Krajči s 12 gólmi stal najlepším strelcom 3.B triedy mužov v rámci súťaží Oblastného futbalového
zväzu Žilina, bol za to odmenený pamätnou soškou a dresom.
Od roku 2002 má náš futbalový klub zastúpenie aj medzi aktívnymi rozhodcami, keď sa na Nominačnú listinu rozhodcov
Oblastného futbalového zväzu dostal Juraj Krajči. V roku 2005 bol zaradený na Nominačnú listinu rozhodcov Stredoslovenského
futbalového zväzu (V. liga) a v súčasnosti rozhoduje najvyššiu stredoslovenskú súťaž – 3. ligu.
Od roku 2010 sme začali na viacúčelovom ihrisku organizovať spolu s obecným úradom zimný obecný futbalový turnaj „O pohár
starostu obce Jablonové“ a zimný futbalový turnaj „O pohár TJ Jablonové“ a výsledky pozná už jeho nultý a prvý ročník.

