
KP futsalu – 3. turnaj
NE 22. 11. 2009 - SH BÍLOVEC

1. zápas

Twins Nový Jičín - RT Hukvaldy 3:1 (2:1)
Proti relativněslabšímu soupeři (co se týče dosavadního umístění v tabulce) jsem nastupovali
s odhodláním získat „povinné“ 3 body. Po celý 1. poločas jsme sice měli stálou převahu,
ovšem soupeřzabetonoval svoje pokutové území a překonat tento obranný val se později
ukázalo jako nepřekonatelný problém. Twins N. Jičín ze dvou rychlých protiútokůvstřelil dvě
branky, nám se sice podařilo snížit v poslední minutě1. poločasu na 1:2 (M. Košica), ale to
bylo z naší strany bohužel gólověvšechno.
Po trestném kopu jsme dostali navíc ve druhé půli třetí gól a marné pak bylo následné
dobývání novojičínského hradu a ani téměřšestiminutová power-play nepřinesla změnu
skóru, i kdyžjsme k tomu měli poměrněblízko. Nejdříve A. Hubeňák orazítkoval tyč,
následněF. Korneta pálil vysoko nad bránu a po 6. akumulovaném faulu nebyl úspěšný
z pokutového kopu ani J. Rumel.

Gól: : M. Košica
ŽK: 0
ČK: 0

2. zápas

RT Hukvaldy - Shooters Bolatice 4:2 (3:1)
S odhodláním odčinit první nepovedený zápas jsme nastupovali proti soupeři, který ovšem
figuruje v nejvyšších patrech tabulky KP, takže se dal očekávat poměrnětěžký mač. Jak se i
tady později ukázalo, každé utkání je jiné a tentokrát jsme předvedli takticky vyspělý výkon a
soupeři nedovolili po celý zápas téměřnic. Sice jsme ve 12. min prohrávali 0:1, ale postupně
se štěstěna přiklonila na naší stranu a třemi góly ještěv 1. poločase (postupněR. Štefek,
M. Košica a F. Korneta) jsme převzali otěže utkání do svých rukou-nohou.
Ve druhém poločase se soupeřsnažil něco kloudného vymyslet, lečnaší pozornou hrou mu to
nebylo nic platné. Navíc po jedné z mnoha individuálních akcí rozšířil svoji střeleckou sbírku
nejlepší střelec KP J. Rumel. Shooters Bolatice sice snížily, přesto jsme (možná pro někoho
překvapivě) získali velice cenné 3 body za celkové vítězství 4:2.

Góly: F. Korneta, M. Košica, R. Štefek, J. Rumel
ŽK: J. Rumel, A. Hubeňák; ČK: 0
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3. zápas

Fugy Krnov - RT Hukvaldy 6:4 (1:4)
To, co bylo ve druhém utkání poctivěvybojováno, bylo v posledním utkání třetího turnaje
nenávratněztraceno. A nutno dodat, že vlastní nezodpovědností a lehkovážným přístupem
v samotném utkání. Tak jako v obou předcházejících utkáních jsme „tradičně“ prohrávali,
ovšem poté během 10 minut nejenže vyrovnali (F. Korneta), ale dalšími dvěma góly strhli
vedení na svoji stranu (M. Košica, A. Hubeňák).
Kdyžna začátku 2. poločasu R. Štefek přehodil krnovského brankáře a zvýšil na 4:1, většina
hráčůse užzřejměviděla ve „Vaitověoperačním centru“ a vůbec si nepřipustila nějaký
možný obrat. Opak se stal ovšem pravdou. Fugy Krnov během několika málo minut otočil
zápas ve svůj prospěch a naše (nějak se často opakující ?) hra bez brankáře byla jen marným
pokusem alespoňo vyrovnání. Zázrak se však nekonal a krnovští do prázdné brány pečetili
své vítězství a pro něskoro užprohraný zápas.

Góly: F. Korneta , M. Košica, A. Hubeňák, R.Štefek
ŽK: 0
ČK: 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SESTAVA: Rumel, Korneta, Košica, D. Hubeňák, A. Hubeňák, Holub, O. Vicher,

Hejtmánek,Štefek, Grufík

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

Tabulka střelcůpo 3 turnajích:
J. Rumel -16
F. Korneta - 7
M. Košica - 5
A. Hubeňák - 4
R. Štefek - 4
M. Holub - 2
M. Vicher - 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karty:

ŽK: P. Grufík - 2
M. Holub - 2
M. Košica - 1
R.Štefek - 1
D. Hejtmánek - 1
A. Hubeňák - 1
J. Rumel - 1

ČK: 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapsal: ZH


