
                                                      
KP futsalu – 10. turnaj  
NE  06. 03. 2011 - SH Varenská Ostrava 

 

1. zápas   

Růžové Tlapičky – K1 Jeseník                       1:1 (1:0) 
K prvnímu nedělnímu utkání posledního turnaje sezóny 2010/2011 proti sobě nastoupily 

druţstva z opačných pólů tabulky KP. Zatímco soupeř ţivil jakous-takous naději na záchranu 

v soutěţi, od hráčů v černorůţových barvách (majících zajištěnou druhou příčku v tabulce) se 

nedal očekávat bůhvíjaký výkon. A úvodní desetiminutovka, ve které hrozil spíše náš soupeř,  

tuto domněnku jenom potvrzovala. Aţ ve druhé části prvního poločasu se přece jen zdálo, ţe 

se blýská na lepší časy, kdyţ ve 12. min. R. Štefek vstřelil svůj dvaatřicátý gól v soutěţi a 

teoreticky mohl ještě pomýšlet na titul krále střelců moravskoslezského přeboru. Tlapičky i 

nadále udávaly tón hry, ale kdyţ se nepromění ani takové šance jako měl opakovaně  

A. Hubeňák, těţko lze pomýšlet na nějaké výraznější vítězství. 

A ve druhém poločasu to byli borci z Jeseníku, kteří nezahodili flintu do ţita a několikrát 

prověřili jiţ tradičné spolehlivého gólmana J. Otoupalíka. Prvním výrazným varováním byla 

situace kolem 24. min., kdy se po trestném kopu následně zakymácela branková konstrukce 

Otoupalíkovy svatyně. A kdyţ se nepodařilo proměnit ani jednu z několika málo slibných 

šancí, tak ve 33. min. jiţ bylo srovnáno. V poněkud zbytečně nervózním závěru další branka 

nepadla a tak se obě druţstva rozešla po nic neřešící remíze smírně s jednobodovým ziskem.                     

    

Góly: R. Štefek 

ŢK: D. Hubeňák 

ČK: 0 

 

2. zápas   

Růžové Tlapičky – SVP Tsunami Příbor       9:5 (7:2) 
Druhým nedělním soupeřem byl v KP jiţ zachráněný „příborský soused“, kterému jsme chtěli 

oplatit poráţku z prvního vzájemného utkání. Po několika úvodních nepřesnostech jsme však 

jiţ ve 4. min. prohrávali 0:1. O minutu později se naštěstí probudil sváteční střelec P. Grufík  

a srovnal skóre, jenţe o pár minut později jsme prohrávali znovu. Situace se opakovala v náš 

prospěch a ihned po středovém rozehrání díky R. Štefkovi bylo opět srovnáno. Druhá 

desetiminutovka první půle pak byla plně v naší reţii a soupeři jsme nasázeli dalších pět gólů 

a o výsledku byla prakticky rozhodnuto. Úspěšnými střelci byli dvakrát A. Hubeňák, J. Rumel 

a jednou zavěsil F. Korneta.      

Druhý poločas uţ tak „atraktivní“ rozhodně nebyl a k vidění byl celkem bezstarostný futsal, 

kdy útočná hra převyšovalo nad obrannými povinnostmi a tak se hra přelévala z jedné strany 

na druhou. Po gólu soupeře to byl znovu P. Grufík, který ve 24. min. svým druhým gólem 

v utkání překonal své střelecké maximum. O minutu později se rovněţ podruhé v tomto 
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utkání prosadil F. Korneta a soupeři zasadil jiţ devátý fík. Kýţeného desátého zásahu se však 

Tlapičky nedočkaly, naopak SVP Příbor dvěma zásahy upravil na relativně přijatelný (pro 

něho) čtyřgólový brankový rozdíl.     

      

Góly: A. Hubeňák - 2, J. Rumel - 2, F. Korneta - 2, P. Grufík - 2, R. Štefek  

ŢK: M. Košica  

ČK: 0 

 

 

3. zápas   

Růžové Tlapičky – Fugy Krnov                     0:5 (0:0) 
K poslednímu nedělnímu odpolednímu utkání jsme nastoupili proti týmu, se kterým jsme 

v prvním vzájemném utkání v čeladenské SH ostudně prohráli 1:8 a který před tímto utkáním 

ještě neměl jistou účast v příštím ročníku krajského přeboru. Celý první poločas se 

vyznačoval oku nepříliš lahodící podíváné a vyloţených gólových příleţitostí bylo na obou 

stranách opravdu jako šafránu. 

I úvod druhého poločasu nepřinesl v podstatě nic nového a aţ v poslední desetiminutovce se 

začalo něco dít. Bohuţel hlavními aktéry byli hráči v černorůţových barvách, kteří zřejmě nad 

tímto soupeřem nechtějí zvítězit, ba naopak hrstku věrných tlapičkovských fanoušků a 

fanynek chtěli zbytečně podráţdit. Ve 30. min. vše zahájil D. Hubeňák a po jeho kiksu šel 

soupeř poprvé do vedení. V pravidelných dvouminutových časových intervalech outsider 

z Krnova přidal další 3 branky a dvě minuty před koncem vše završil dalším kiksem tentokrát 

A. Hubeňák a tak po čtyřiceti odehraných minutách svítilo na ukazateli trapné (pro Tlapičky) 

konečné skóre 0:5.              

  
Góly:  0 

ŢK: 0 

ČK: 0 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sestava:  
Otoupalík, Štefek, Z. Velart, Košica, D. Hubeňák, Rumel, A. Hubeňák, Korneta, 

Tobiáš, Grufík 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabulka střelců po 10 turnajích: 
R. Štefek – 33, J. Rumel – 23, M. Vicher – 20, A. Hubeňák – 11, M. Košica – 

10, M. Vyvial – 10, F. Korneta – 10, T. Černík – 9,  D. Hubeňák – 4, P. Grufík – 

3, M. Střiţík – 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Karty: 
ŢK: M. Vicher - 8, D. Hubeňák - 6, T. Černík - 6, P. Grufík - 2, A. Hubeňák - 2,  

O.Vicher - 2, F. Korneta - 2, M. Střiţík, M. Košica 

ČK:  F. Korneta - 2, M. Košica - 2, D. Hubeňák, A. Hubeňák 

 

ZH 


