
Halový turnaj přípravek

Svratka 15.01.2011

Sestava:

Ochrana Filip
Bradáč Ondřej, Barták Petr, Novotný Dominik, Smyčka Petr
Homola Daniel, Fiala Petr, Kališová Lucie, Poul Jan, Poul Daniel

Zápasy ve skupin ě:

Radostín nad Oslavou : Kuřim 0 : 2
Radostín nad Oslavou : Žďár nad Sázavou 2 : 1 vlastní (po Bradyho autu), Kevin 
Radostín nad Oslavou : Svratka II 3 : 0 Homi 3x 

Semifinále:

Radostín nad Oslavou : Vrchovina 2:2 po pen. Homi 2x (penalty 1:3 Homi 1x) 

Zápas o t řetí místo:

Radostín nad Oslavou : Svratka 1:2 Kevin

Konečné po řadí:

1. Kuřim

2. Vrchovina

3. Svratka I

4. Radostín nad Oslavou

5. Žďár nad Sázavou

6. Borová

7. Běchovice

8. Svratka II

Hodnocení turnaje:

Radostínští hráči vstoupili do turnaje zápasem s jedním z favoritů turnaje, Kuřimí. Hrál se velmi
vyrovnaný zápas. Tři minuty před koncem se za stavu 0:0 dostal před brankáře Daniel Homola, avšak
ani na dvakrát se mu nepodařilo brankáře Kuřimi překonat. Janu Poulovi se nepodařilo proměnit
následnou dorážku. Z protiútoku kuřimští naši obranu přečíslili a dostali se do vedení. Ve snaze zápas
zremizovat jsme vrhli vše do útoku. To však soupeř jedním z protiútoků potrestal na konečných 0:2.

Do druhého zápasu se Žďárem n/Sáz jsme nastoupili s vědomím, že jedině výhra nás nechá ve hře o
postup ze skupiny. V začátku zápasu měli žďárští převahu, ale jejich šance likvidoval výbornými
zákroky brankář Filip Ochrana a ve třech případech mu pomohla i tyč. Po pěti minutách zápasu se hra
začala vyrovnávat a do šancí se dostávali i naši hráči. Po jednom z vhazovaných autů srazil hráč Žďáru
míč do vlastní branky. Od té doby se hrál pohledný zápas s množstvím vyložených šancí na obou
stranách. Žďárští srovnali necelých sedm minut před koncem. Naši hráči ale bleskově odpověděli a
dostali se do vedení 2:1. Tento stav udrželi do konce zápasu.

Třetí zápas s domácím týmem Svratky II byl povinným vítězstvím. Důležité bylo soupeře nepodcenit.
Radostínští však diktovali od začátku tempo zápasu. A jen vzhledem k mnoha neproměným šancím
vyhráli JENOM 3:0.



O našem postupu rozhodoval zápas Kuřim : Žďár nad Sázavou. Kuřim zvítězila, a tak jsme mohli čekat
na soupeře do semifinále. 

V semifinále jsme nastoupili proti týmu Vrchoviny. Hrál se velmi vyrovnaný zápas s maximálním
nasazením. Naši hráči se ujali vedení díky síle a důrazu Daniela Homoly. Vrchovina od té doby tahala
za kratší konec a ještě 30 vteřin před koncem prohrávala 2:1. Nicméně se jim podařilo skóre srovnat a
v následných pokutových kopech byli bezchybní a postoupili do finále.

V boji o třetí místo s domácím týmem Svratky I jsme hráli další z vydařených zápasů plný nasazení,
soubojů a šancí na obou stranách. Naši vstřelili první branku, ale pro špatné vhazování autu nebyla
uznána. Domácí se dostali do vedení střelou ze skrumáže, na kterou nestačil brankář zareagovat. Po
několika minutách se domácí dostali do dvoubrankového vedení tvrdou střelou umístěnou z dálky.
Radostínští zvýšili aktivitu a odměnou bylo snížení na 2 :1. Naši hráči se dostávali do tlaku, ale
zastavilo je škaredě vypadající zranění kolene Daniela Homoly. I přes veškerou snahu se našim
hráčům nepodařilo srovnat, a tak obsadili na turnaji konečné 4. místo. 

Konečné hodnocení turnaje:

S celkovým turnajem jsem spokojen. Musím pochválit všechny hráče, protože předvedli bojovný výkon
s maximálním nasazením ve všech zápasech a dobře se zapsali i v očích soupeřů. V žádném zápase
jsme nebyli vyloženě slabším týmem, což dodalo seběvědomí hráčům do dalších zápasů. Chybělo jen
trošku víc štěstí, abychom se umístili na ještě lepším místě. 

Zranění Daniela Homoly se ukázalo nakonec jako lehčím zraněním, což je velmi dobrá zpráva - přeji
brzké uzdravení a všichni spoluhráči se k tomuto přání přidávají. 

Trenér

Aleš Kališ


