
O pohár starosty Osové Bítýšky

turnaj mladších žáků

28.12.2012

V pátek 28.12. 2012 se starší p řípravka,  posílená o tři hráče mladších žáků, zúčastnila turnaje
mladších žák ů v Osové Bítýšce.

Sestava:  

SP - Weinhöfer Pavel, Dvořák Patrik, Gregar Daniel, Šimek Marian, Havelka Tomáš (Ostrov),
Svoboda Jiří, Kališová Lucie

MŽ - Bradáč Ondřej (brankář), Ochrana Filip a Jan Titauer 

Průběh a zhodnocení turnaje:

Na tento turnaj jsme nejeli s vysokými cíly, ale spíše získat zkušenosti v zápasech se silnějšími
týmy. Hráčům byla sdělena jen základní pravidla a nebyl časový prostor na taktické pokyny pro
turnajové zápasy hrané systémem 4+1s pravidlem neplatné branky přes půl hřiště a zejména
rozehráváním autů ze země (každý kopaný aut byl tímto pravidlem zároveň standartní situací).

Bohužel jsme hráli hned úvodní zápas proti pozdějšímu vítězi turnaje týmu žáků Velkého Meziříčí.
Tento zápas jsme smolně prohráli 1:0. V průběhu dalších zápasů šla výkonnost našich hráčů neustále
vzhůru. Prohráli sice s žáky Velké Bíteše a s domácím celkem Osové Bítýšky, ale podařilo se jim
porazit mužstva Křoví a Křižanova, čímž se dostali na čtvrté místo ve skupině. Nejlepší výkon
předvedli v boji o třetí místo proti domácímu týmu Osové Bítýšky. Dvěma brankami během úvodních
dvou minut ovládli vývoj zápasu. Domácím se podařilo snížit na 2:1, ale naši bojovníci obratem
odpověděli a zvýšili svůj náskok na 3:1. Poté předvedli bojovný a po taktické stránce perfektně
zvládnutý konec zápasu. Domácím hráčům se nicméně podařilo 20 vteřin před koncem snížit na
konečných 3:2. 

Výsledné třetí místo přípravky posílené o tři hráče mladších žáků v turnaji pro mladší žáky beru jako
velký a po převedené hře zasloužený úspěch. Všechny hráče musím pochválit a věřím, že
předvedené výkony jsou příslibem do budoucna.

Konečné pořadí:

1. Velké Meziříčí
2. Velká Bíteš
3. Radostín n/Osl
4. Osová Bítýška
5. Křoví
6. Křižanov

Trenér Aleš Kališ


