
KP futsalu – 4. turnaj
NE 06. 12. 2009 - SH SAREZA Ostrava

1. zápas

Růžové Tlapičky - Globtec Ostrava 3:3 (2:2)
V 8.00 hod. začalo první utkání s Globtec Ostrava, který figuroval doposud na průběžném
2. místětabulky. Celkem rychle jsme šli do vedení, kdyžAdam vybojoval míč, Radek zatáhl a
prvnějmenovaný Adam (Mop) poprvé zavěsil. Poté se soupeřprobudil, nastřelil tyčku a po
mírném chaosu v naší obraněv 8. minutěz dorážky vyrovnal. Zápas pak pokračoval v dobrém
tempu a rušné atmosféře, v 18. min. naše velká šance, na to ale soupeřzvýšil na 2:1. Naštěstí
v poslední minutěpo chyběgólmana Radek (Befa) srovnal na 2:2.
Druhou půlku jsme hráli raději ze zajištěné obrany a ve 4. min vybojovaný balon se dostal k
Radkovi (Befa) a ten zvýšil na 3:2. Potom přišel tlak soupeře, nášbrankář(Davoš) si zachytal,
ale na vyrovnání v 9. min užneměl. Aždo konce utkání to byl zajímavý a trošku nervózní
zápas, ve kterém jen v první půli bylo našich 5 faulů, rozhodčí to viděli jak kdy, ale na obě
strany. Dobrý bod, souhlasili s tím i kluci.

Góly: R. Štefek - 2, A. Hubeňák
ŽK: 0
ČK: 0

2. zápas

Růžové Tlapičky - Rapid Frýdek-Místek 4:2 (2:0)
Jeden zápas pauza a pak přišli na řadu mini derby s jediným našim soupeřem z Frýdku-Místku
a to Rapidem. Tito užstaří harcovníci KP nás možná trochu podcenili a toho hned ze začátku
zápasu mohl využít Bery, kdyžse ocitl ve velké šanci. Tak jako jsme si říkali, že bychom
mohli na soupeři vybojovat nějaké fauly, dopadlo to zcela opačněa užv 5. min jsme 3 fauly
měli my. Ale hráli jsme dobře a v 7. minutěpo kombinaci Adam, Bery to byl právěAdam
(Mop), který otevřel skóre utkání. Místečáci přitlačili, ve 13. min výhoz na Radka (Befa),
špatný výběh brankáře a bylo to 2:0. Posledních 6 min jsme odehráli s 5 fauly, brejky nám
žádné nevyšly, ale ani soupeři díky Davošovi neuspěl.
V první min. 2 poločasu soupeřnastřelil břevno a ve 2. min pro změnu Radek zazdil tutovku.
V 7. min. Adam (Mop) po protiútoku zvýšil na 3:0 a to užcelkem šlo. V 9. min sice Rapid
snížil na 3:1, ale v další minutěHonza (Bery) s přehledem zvýšil na 4:1. Chvilka strachu
nastala ve 12. min., kdyžRadek inkasoval těžký úder (vyražený dech) a byl mírněřečeno
chviličko mimo hru. Soupeř hrál posledních 5 minut s vysunutým gólmanem, v
19. min sice snížil na 4:2, ale i díky dobře uhlídanému Pařenicovi a solidní obětavosti jsme
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získali zasloužené tři body. Gól si dal málem i nášbrankář, moc nechybělo, aby odkop ze
zoufalství skončil v brance. Dobrý výkon všech, užiŠlechty se rozběhal…

Góly: A. Hubeňák - 2, R. Štefek, J. Rumel
ŽK: M. Košica
ČK: 0

3. zápas

Růžové Tlapičky - AC Čepo Pustkovec 3:0 (1:0)
Po krátké pauze (hospoda naštěstí stále zavřená) následoval třetí mačs klukama z Čepo
Pustkovec. Ačzatím v tabulce poslední, předvádějí sympatické výkony. Začátek zápasu byl
opatrný z obou stran, kluci nechtěli asi zase zklamat sami sebe nějakým zbytečným výkyvem
jako posledněv Bílovci. V 11. min první gólovka Bery, pak Befa, ale pořád nic. Potom ve
14. min. Šlechty vyjel a Adam (Mop) zavěsil na 1:0. V 16. min vyjímečný sprint Pina na
záchod, v 18. min. Bery tyč, na konci slibný brejk, taky nic, ale dobrý.
Druhá půlka začala z naší strany se zajištěné obrany a na hřišti vládla celkem klidná
atmosféra. Soupeřse dopředu moc nehrnul, ale i tak v 7. min. mohl vyrovnat. V 11. min. se
urval po lajněAdam (Mop) a moc hezky zvýšil na 2:0. Pustkováci pak zkoušeli hru i bez
brankáře, ale spíšmohli inkasovat, nežgól dát. V poslední minutěto byl Mareček (Jaryn),
který upravil na konečných 3:0. Takže navrch první nula a celková spokojenost…

Góly: A. Hubeňák - 2, M. Košica
ŽK: D. Hubeňák
ČK: 0

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

Hejtmánek,Štefek, Grufík
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabulka střelcůpo 4 turnajích:

J. Rumel -17
F. Korneta - 7
M. Košica - 6
A. Hubeňák - 9
R. Štefek - 7
M. Holub - 2
M. Vicher - 2

Karty:
ŽK: P. Grufík - 2

M. Holub - 2
M. Košica - 2
R. Štefek, D. Hejtmánek, A. Hubeňák, D. Hubeňák, J. Rumel - 1

ČK: 0

Pozn: Hodnocení proběhlo v klidu u borovičky, nezpychnout a ono to půjde…
(Na základěskvěle připravených podkladůpana vedoucího zpravoval ZH).
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Příště: 5. turnaj, 20.12. 2009 (neděle), SH Bílovec

5. TURNAJ
NE 20.12.2009 - SH BÍLOVEC

8:00 Twins
Nový Jičín - Atletico

Tequila : 14:00 Stará Ves - USK-Slávia
:

8:50 Rapid F-M - Toro Fifejdy : 14:50 Dreadlock - Růžové
Tlapičky :

9:45 Toro
Fifejdy - Twins Nový

Jičín : 15:45 Růžové
Tlapičky - Stará Ves :

10:35 Atletico
Tequila -

Rapid F-M
: 16:35

USK-Slávia
-

Dreadlock :

11:30 Rapid F-M - Twins Nový
Jičín : 17:30 Dreadlock - Stará Ves :

12:20 Toro
Fifejdy - Atletico

Tequila : 18:20 Růžové
Tlapičky - USK-Slávia :


