
Turnaj v sálové kopané přípravek

Žďár nad Sázavou 

29.12.2010

Jednotlivé  zápasy:

Radostín - Žďár "A" 0:5

Radostín - Havlíčkův Brod 2:2 Jan Poul a Daniel Homola

Radostín – Kuřím 0:8 

Radostín – Chotěboř 4:5 Jan Poul 3, Daniel Homola

o 9. místo:

Radostín - Žďár "B" 6:2 Jan Poul 3, Jan Kupa 3

o 3. místo:  

Chotěboř : Žďár n.S. "A“ 2:2 - penalty 4:5

o 1. místo: 

Chrudim : Pelhřimov 1:3 

Celkové po řadí:

1. Pelhřimov

2. Chrudim

3. Žďár "A"

4. Chotěboř

5. Velké Meziříčí

6. Kuřim

7. Hatě

8. Havlíčkův Brod

9. Radostín

10. Žďár "B" 

Sestava:

Daniel Homola, Ondřej Bradáč, Jan Kupa, Jan Poul, Petr Smyčka, Dominik Novotný, Jan Titauer, Petr
Barták, Lucie Kališová, Petr Fiala



Hodnocení:

Naši hráči zahájili turnaj prvním zápasem s domácím „A“ týmem. Žďárští hráči potvrdili roli jednoho z
favoritů turnaje a naše hráče, kteří působili bojácným dojmem, nepustili do žádných vyložených šancí  a
zaslouženě zvítězili 5:0.

Do druhého zápasu radostínští nastoupili proti mužstvu Havlíčkova Brodu. V tomto zápase naši hráči
předvedli bojovný výkon a ještě 26 vteřin před koncem vedli, ale hostům se nakonec podařilo srovnat
na 2:2.

V zápase proti Kuřimi mě naši hráči zklamali. Brzo po zahájení prohrávali 2:0 a zápas úplně vzdali.
Přestali hrát a nechali soupeře, aby si zastřílel a nahnal skóre na konečných 8:0. 

Do posledního zápasu ve skupině radostínští nastupovali proti týmu Chotěboře s vědomím, že musí
vyhrát, aby nehráli o 9. místo. Na hře to bylo znát. Dle mého názoru předvedli nejlepší výkon na turnaji.
Nechyběla bojovnost, důraz a tím i gólové šance. Jednu minutu před koncem byl stav 4:4 a ve snaze
strhnout výhru na svou stranu jsme dostali z rychlého protiútoku gól a nakonec prohráli 5:4, ale i tak
jsem musel všechny hráče pochválit (mužstvo Chotěboře nakonec prohrálo s „A“ Týmem Žďáru nad
Sázavou v boji o třetí místo až na penalty).

V zápase o 9. místo proti „B“ týmu Žďáru nad Sázavou naši hráči dominovali po celý zápas a
jednoznačně vyhráli 6:2.

Celkově bych turnaj hodnotil pozitivně. Hráči se přesvědčili, že můžou hrát vyrovnanou partii i se
silnějšími týmy, ale musí hrát bez respektu, s nasazením po celý zápas a za každého stavu. Navíc si
odnesli nové zkušenosti i po taktické stránce, které můžou získat jedině tím, že budou hrát právě proti
dobrým týmům. Už 15.1. 2011 nás čeká turnaj ve Svratce. Tak doufám, že tam nově získané zkušenosti
uplatníme a předvedeme vyrovnanější výkony.

Trenér Aleš Kališ


