
KP futsalu – 6. turnaj
NE 03. 01. 2010 - SH SAREZA Ostrava

1. zápas

Růžové Tlapičky – Dolní Benešov 3:1 (0:1)
„Opojeni“ sobotním turnajovým vítězstvím v Bílovci jsme časněpo ránu (pro někoho)
nastupovali k odvetným utkáním KP proti soupeři, který nás v prvním vzájemném utkání
porazil a tudížmu bylo co vracet. První desetiminutovka přinesla oboustranněvyrovnaný
zápas s minimem šancí. Poté jsme se začali stále více osmělovat, ale skorošance R. Štefka ani
A. Hubeňáka si nenašly cestu do sítěsoupeře. Naopak po několika skvělých zákrocích našeho
gólmana D. Hejtmánka to byli přece jenom Dravci z D. Benešova, kteří šli v l8. min. do
konečného poločasového vedení.
Ve druhé desetiminutovce 2. poločasu bylo k vidění marné dobývání dolnobenešovské brány
a opětovné rychlé brejky soupeře. Srovnáno bylo ažve 30. min., kdyžR. Štefek po akci
F. Kornety z bezprostřední blízkosti dorazil míčdo sítěsoupeře. O čtyři minuty později to
bylo už2:1, kdyžtentokrát vyšla kombinace fryčovického dua J. Rumel – P. Dětský a
poslednějmenovaný chladnokrevnězavěsil. Poté ještěO. Vicher nastřelil tyča v čase 18:55
2. pol. se skóre měnilo k naší radosti znovu, kdyžsoupeřhrající vabank odkryl své obranné
pozice a F. Korneta zavěsil téměřdo prázdné brány potřetí.

Góly: R. Štefek, P. Dětský, F. Korneta
ŽK: M. Košica
ČK: 0

2. zápas

Růžové Tlapičky – Toro Fifejdy 6:3 (2:2)
Po krátkém oddechu jsme nastoupili proti soupeři, kterému jsme naopak v prvním vzájemném
utkání naložili osmigólový příděl. A hned po dvou odehraných minutách to vypadalo, že by se
vývoj utkání mohl opakovat. R. Štefek se opřel téměřz desetimetrové vzdálenosti o míča
prudkou střelou téměřdo šibenice otevřel skóre utkání. Jenže soupeřse zřejměpoučil a
v rozmezí 9. a 14. min. nejenže vyrovnal, ale strhl vedení dokonce na svou stranu. V čase
15:09 nadešla velká chvíle hráče našeho oddílu kopané (hájícího ovšem barvy futsalového
oddílu Toro Fifejdy) D. Kurela, který nepříjemněatakován J. Rumlem nevěděl co s míčem, a
tak ho pro jistotu „uklidil“ (k velkému Davidovu smutku a nefalšované škodolibé radosti
nejednoho našeho hráče a příznivce) za záda svého překvapeného brankáře. Soupeři byl navíc
vyloučen 1 hráčv poli, ale ani 2x nastřelená tyčJ. Rumlem a jednou F. Kornetou nepřinesly
změnu ve skóre l. poločasu.
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Ve druhém poločase nadešlo tolik očekávané střelecké probuzení doposud nejtrestanějšího
našeho hráče a gólovězatím neproduktivního D. Hubeňáka. K údivu všech přítomných tvrdou
střelou pod břevno překvapil nejen fifejdského brankáře, ale možná i sám sebe. Soupeřse ale
nevzdával a opět srovnal skóre na 3:3. Vývoj utkání vzal na svoje bedra při střelecké chuti
hrající R. Štefek, a tak dlouho vedl míč, ažse místo přihrávky rozhodl vystřelit a bylo to 4:3.
Dílo zkázy pro Toro Fifejdy dovršili ještěv 17. a 18. min. druhé půle M. Košica a J. Rumel a
tak z toho bylo nakonec celkem přesvědčivé vítězství v poměru 6:3.

Góly: J. Rumel - 2, R. Štefek - 2, D. Hubeňák, M. Košica
ŽK: P. Grufík, P. Dětský
ČK: 0

3. zápas

Růžové Tlapičky – Roub Vítkovice 5:3 (3:2)
Po dvouzápasové pauze stál proti nám soupeřfigurující doposud na posledním místětabulky.
Vývoj utkání ovšem ukázal, že tam zřejměmožná ani nepatří, protože nebylo vůbec znát, že
proti soběhrají mužstva z rozdílných pozic tabulky KP. Soupeřzačal v netradičním
rozestavení s pěti hráči v poli „bez brankáře“. A to se mu hned v úvodu nevyplatilo, kdyžve
2. min. oprášil znovu střelecký prach D. Hubeňák a přízemní střelou otevřel skóre utkání.
V 10. min. po rohu J. Rumla se prudkou střelou pod břevno taky konečněstřelecky prosadil
A. Hubeňák a bylo to už2:0. Jenže soupeřse nevzdával a jeho hra „bez brankáře“ slavila
úspěch v 16. min., kdy po několika skvělých zákrocích D. Hejtmánek k naší nelibosti poprvé
kapituloval. V 18. minutěsoupeřpo vyšachování obrany přidal druhý gól a rázem to bylo 2:2.
Naštěstí se střelecká forma vrátila A. Hubeňákovi a necelé 2 min. před koncem 1. pol. po
samostatné akci levačkou zvýšil na 3:2.
Ve druhém poločase soupeřznovu nasadil hru „pěti v poli“, ale přišel další světlý okamžik
všeru ostravské Sarezy, kdy D. Hubeňák s přehledem zkušeného matadora neminul
poloprázdnou bránu soupeře a rázem to bylo 4:2. Jenže ani tehdy borci v Vítkovic
nerezignovali a necelé 4 min. před koncem snížili znovu na rozdíl jediné branky. Poslední
slovo ovšem měl střelecky „víkendově“ nejúspěšnější střelec R. Štefek a v čase 19:35 vstřelil
svůj devátý víkendový gól a stanovil konečné skóre 5:3.

Góly: A. Hubeňák - 2, D. Hubeňák - 2, R. Štefek
ŽK: 0
ČK: 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SESTAVA: Rumel, Korneta, Košica, Dětský, D. Hubeňák, A. Hubeňák, O. Vicher,

Hejtmánek,Štefek, Grufík
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulka střelcůpo 6. turnajích:
J. Rumel - 23, A. Hubeňák - 13, R.Štefek - 13, F. Korneta - 9, M. Košica - 7,
D. Hubeňák - 3, M. Holub - 3, M. Vicher - 2, P. Dětský - 2, O. Vicher - 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karty:
ŽK: P. Grufík, D. Hubeňák, M. Košica - 3, M. Holub - 2

R. Štefek, D. Hejtmánek, A. Hubeňák, O. Vicher, P. Dětský - 1
ČK: 0


