
KP futsalu – 10. turnaj
SO 06. 03. 2010 - SH SAREZA Ostrava

1. zápas

Růžové Tlapičky – Dreadlock Nový Jičín 2:0 (2:0)
K prvnímu utkání posledního turnaje KP sezóny 2009/10 jsme nastupovali pro ti soupeři, se
kterým jsme se v minulosti utkávali v nižších soutěžích okresu F-M a NJ. V úvodní
desetiminutovce stojí za zmínku pouze šance M. Košicy, která ovšem nenašla gólový efekt.
Ve 14. min. po výhozu našeho brankáře J. Rumel ještěneskóroval, ovšem ve stejné minutěuž
byl úspěšný R. Štefek a poslal Tlapičky do jednobrankového vedení. V 17. min. po akci
P. Grufíka to byl opět R. Štefek, který mířil přesnědo protipohybu soupeřova brankáře a
rázem to bylo 2:0.
Obraz první části druhého poločasu se v ničem podstatném nelišil od obrazu poločasu
prvního. Kroměněkolika šancí na obou stranách je nutno zmínit gólovou tutovku M. Holuba,
který k údivu všech přítomných minul prázdnou soupeřovu svatyni a zmátl tím i „lajnového“
rozhodčího, jenžviděl míčužv síti a signalizoval vstřelení branky. Aždo konce utkání byly
k vidění převážněšance na naší straně, ale ani renomovaní střelci Štefek, Košica a Korneta
nebyli užúspěšní.

Góly: R. Štefek - 2
ŽK: P. Dětský
ČK: 0

2. zápas

Růžové Tlapičky – Sákrovec Stará Ves 6:2 (2:0)
K druhému utkání jsme nastupovali proti regionálnímu soupeři z Povodí Ondřejnice a
rozhodnějsme mu chtěli oplatit smolnou porážku z prvního vzájemného utkání v bílovecké
SH. Viditelnětento den „nabušený“ M. Košica ještěve 3. min. zápasu po přihrávce
O. Vichera neskóroval, ale v 9. min. A. Hubeňák propálil levačkou všechno, co mu stálo
v cestě. I poté bylo vidět v našich řadách zejména agilního M. Košicu, který v 15. min. po
předcházejících několika neproměněných šancích zavěsil tentokrát po samostatné akci
podruhé. Hosté zahrozili nebezpečněpouze jednou, když2 min. před koncem poločasu
skončil míčna tyči Hejtmánkovy klece.
Úvod druhého poločasu vyšel opět lépe pro naše barvy a po akci P. Dětského zvýšil J. Rumel
užna 3:0. V rozmezí dalších tří minut přidalo fryčovické duo Dětský-Rumel další dvěbranky
a skóre utěšeněnarůstalo v nášprospěch. Soupeřpřece jen po rohovém kopu snížil na 5:1 a
kdyžpo druhé žluté kartěbyl následněvyloučen „sobotní bouřlivák“ M. Košica, do naší sítě
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padl i gól druhý. To užale běžela předposlední minuta utkání a v té poslední to byl ještě
R.Štefek, který dal tomuto utkání konečnou brankovou podobu.

Góly: J. Rumel - 2, R. Štefek, M. Košica, A. Hubeňák, P. Dětský
ŽK: M. Košica, F. Korneta
ČK: M. Košica

3. zápas

Růžové Tlapičky – USK Slavia Ostrava 3:5 (1:3)
V posledním sobotním utkání jsme nastupovali proti soupeři, který dobře věděl, že jedině
vítězstvím potvrdí dosavadní vedení v tabulce KP a tím i následněmožný postup do vyšší
soutěže. Naše pozice byla oproti soupeři mnohem příznivější, jelikoždíky mobilnímu spojení
jsme měli aktuální informace ze současněprobíhajících zápasů„druhé skupiny“ v bílovecké
SH. A ta informace napovídala,že ani případná porážka nemůže nic změnit na tom, že hned
v premiérovém účinkování v krajském přeboru nemůžeme skončit hůře nežna třetí-medailové
pozici. A tomu taky odpovídal průběh zápasu - sotva se začalo a užjsme prohrávali 0:1. I poté
Slávia Ostrava byla lepším týmem, vytvářela si více brankových příležitostí a nejméněve
dvou případech zazvonily tyče naší svatyně. V 11. min. po chyběD. Hubeňáka jsme už
takové štěstí neměli a soupeřzvýšil na rozdíl dvou branek. V 16. min. sice F. Korneta snížil
na 1:2, ovšem po hrubce P. Dětského Slávia šla opět do dvoubrankového vedení.
V úvodu 2. poločasu to byly opět Tlapičky, které díky trefěR. Štefka snížily na rozdíl
jediného gólu. Slávia však v rozmezí 26. až28. minuty ulítla na rozdíl dvou branek a když
M. Holub zazdil další svoji tutovku, zkusili jsme od 30. min. hru „bez brankáře“. A byl to
opět v tomto utkání produktivní F. Korneta, který po nádherné akci snížil na 3:5 v náš
neprospěch. Slávia se povětšinu jen bránila a zjevněbyla spokojena se svým náskokem, který
se jí i přes naší stálou převahu podařil aždo konce utkání udržet.

Góly: F. Korneta - 2, R. Štefek
ŽK: F. Korneta
ČK: O. Vicher
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SESTAVA:
Rumel, Košica, Hejtmánek, Grufík, D. Hubeňák, A. Hubeňák, Korneta, Dětský, Holub,
Štefek, O. Vicher.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konečná tabulka střelcůpo 10 turnajích:
J. Rumel - 37
R.Štefek - 22
A. Hubeňák a F. Korneta - 19
M. Košica - 13
D. Hubeňák a P. Dětský - 4
M. Holub a M. Vicher - 3
O. Vicher - 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Karty:
ŽK: D. Hubeňák - 6

M. Košica - 5
M. Holub, P. Grufík, M. Vicher, R. Štefek, P. Dětský, F. Korneta - 2
D. Hejtmánek, O. Vicher, A. Hubeňák - 1

ČK: M. Vicher, O. Vicher a M. Košica


