
                                                      
KP futsalu – 6. turnaj 

NE  09. 01. 2011 - SH Emila Zátopka v Kopřivnici 

 

1. zápas   

Růžové Tlapičky – Deves Fifejdy Ostrava      4:1 (1:1) 
K prvnímu utkání nedělního dopoledne v kopřivnické SH jsme nastoupili s cílem (jak jinak)  

naplno bodovat. A hned od úvodního hvizdu rozhodčích jsme převzali otěţe do svých rukou a 

měli mírně navrch. Jenţe přišla 10. min. utkání a po výhozu soupeřova brankáře se ocitl 

z ničeho nic sám před Otoupalíkem jeden z jeho borců a rázem jsme prohrávali o jeden gól. 

Vedení soupeře naštěstí netrvalo příliš dlouho a o tři minuty později přízemní střelou k tyči 

srovnal skóre M. Vicher. Do konce první půle byl k vidění snad ještě jeden zajímavější 

moment, kdy A. Hubeňák nastřelil tyč soupeřovy svatyně. 

Začátek druhé půle vyšel lépe Tlapičkám a nebyl to nikdo jiný neţ lídr tabulky střelců KP  

R. Štefek a po jeho samostatné akci se vedení přehouplo na naší stranu. Důleţitý moment 

nastal na přelomu druhého poločasu, kdy po druhé ţluté kartě byl vyloučen A. Hubeňák. 

Naštěstí Fifejdy tuto svoji výhodu nevyuţily a tak jim nezbylo nic jiného, neţ začít riskovat 

při hře „bez brankáře“. V 18. min. ještě J. Rumel trefil pouze spojnici břevna a tyče, ale o 

minutu později to byl v neděli výborně hrající M. Vicher a do odkryté brány zavěsil potřetí. 

Soupeř hrál vabank a toho stačil ještě vyuţít D. Hubeňák a v téţe minutě stanovil konečné 

skóre (i kdyţ nad očekávání těţce vydobyté ) 4:1 v náš prospěch.          

      

Góly: M. Vicher - 2 , R. Štefek -1, D. Hubeňák 

ŢK: A. Hubeňák, P. Grufík 

ČK: A. Hubeňák 

 

2. zápas   

Růžové Tlapičky – Sákrovec Stará Ves         7:2 (5:1) 
Druhý nedělní soupeř Tlapičkám moc nesedí a v dosavadních utkáních s ním to byly vţdy 

těţce vydobyté body (a to ne všechny). Tentokrát to však byl úplně jiný zápas a soupeř 

s nepříliš rozsáhlým kádrem hráčů nekladl (zejména v prvním poločase) příliš velký odpor. O 

tom svědčí skutečnost, ţe na ukazateli skóre běţela 12. minuta a stav byl jiţ 5:0 v náš 

prospěch. Úspěšnými střelci byli R. Štefek, F. Korneta, J. Rumel (po famózním výhozu 

brankáře hlavičkoval !!! neméně skvěle do prázdné brány – snad nejhezčí akce dne), a po 

individuálních akcích opět R. Štefek a M. Košica. Po tomto uragánu přišel zcela pochopitelný 

útlum a soupeř v 15. min. sníţil pro něj hrozivě vyhlíţející skóre.  

Druhý poločas pokračoval v poklidném aţ ospalém tempu, ze kterého nevyvedl z míry ani 

druhý gól Sákrovce v naší síti. Sice jsme měli míč déle v drţení na svých futsalkách, ovšem 

produktivita byla tatam a gólový prach byl zřejmě vystřílen v prvním poločase. Aţ 5 minut 

před koncem zápasu se přece jen střelecký potenciál vrátil na stranu Tlapiček a po 
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individuálním průniku F. Kornety to byl R. Štefek, který v tomto utkání zavěsil jiţ potřetí. 

Bezradný soupeř zkoušel vše moţné i nemoţné a výsledkem toho byl sedmý gól v jeho síti, 

kdy si dezorientovaný obránce připsal výstavní zásah do vlastní brány (gól byl „přisouzen“  

atakujícímu  R. Štefkovi)           

      

Góly: R. Štefek - 4, J. Rumel, F. Korneta, M. Košica 

ŢK: 0 

ČK: 0 

 

 

3. zápas   

Růžové Tlapičky – FC VZS Ostrava             5:3 (3:1) 
K poslednímu utkání jsme nastupovali proti relativně nejslabšímu druţstvu (dle aktuální 

tabulky KP) nedělního turnaje. Ţe se bude jednat o jednoduchou záleţitost ovšem průběh 

zápasu vůbec nepotvrdil. Úvodní pětiminutovka první půle byla sice v naší reţii, ovšem ve 

druhé to byl nenápadný soupeř z Ostravy, který převzal otěţe do svých rukou. Ve 13. min po 

trestném kopu a následném odstřelování soupeřovy svatyně to byl přece jen J. Rumel, který 

poslal Tlapičky do vedení. Zanedlouho však bylo srovnáno, kdyţ soupeř vyuţil standardní 

situaci tentokrát ve svůj prospěch. V závěru prvého poločasu se přece jen začalo blýskat na 

lepší časy a zásluhou F. Kornety a R. Štefka jsme šli do šaten s dvoubrankovým vedením. 

V úvodu druhého poločasu byl k vidění parádní technický kousek M. Vichra, po jehoţ 

realizaci (a faulu na něj) vzplály emoce na obou stranách a vyústěním této strkanice bylo po 

jedné červené kartičce na obou stranách. Po další brance agilního M. Vichra se mohlo zdát, ţe 

zbytečně nervózní utkání bude dovedeno v poklidu do vítězného konce, ale po našich 

obranných chybách ostraváci sníţili na rozdíl jednoho gólu a rázem bylo všechno jinak. 

Soupeř nepříjemné a zle kousal a odmítal se smířit s další poráţkou od lídra tabulky. Jeho 

snaha byla definitivně pohřbena 2 min. před koncem zápasu, kdyţ  J. Rumel  vzal osud utkání 

do svých rukou a z půlky hřiště do odkryté klece stanovil konečné resume zápasu.     

 

Góly: J. Rumel - 2, R. Štefek, M. Vicher, F. Korneta    

ŢK: 0. Vicher, M. Vicher 

ČK: M. Košica 

 

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

Sestava:  
Otoupalík, Grufík, O. Vicher, A. Hubeňák, Košica, D. Hubeňák, Štefek,  

M. Vicher, Korneta, Rumel  
 

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

Tabulka střelců po 5 turnajích: 
R. Štefek – 22, J. Rumel – 15, M. Vicher – 11, M. Košica – 7, T. Černík – 6,  

M. Vyvial – 5, F. Korneta – 5,  A. Hubeňák – 4, D. Hubeňák – 3,  M. Střiţík – 2 

P. Grufík - 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Karty: 
ŢK: M. Vicher - 3, D. Hubeňák - 2, M. Střiţík, A. Hubeňák, P. Grufík, O.Vicher 

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


