
KP futsalu – 7. turnaj
NE 24. 01. 2010 - SH SAREZA Ostrava

1. zápas

Růžové Tlapičky – VZS Ostrava 3:3 (1:2)
K prvnímu nedělnímu rannímu mrazivému utkání (venku – 20° C, v hale o něco tepleji) jsme
nastupovali proti soupeři, který ještědonedávna atakoval nejvyšší místa tabulky KP. Přestože
užve 2. min. „líznul“ (po delší rekonvalescenci navrátivšíse) M. Vicher tyčsoupeřovy
svatyně, o minutu později jsme prohrávali 0:l. Aždo 10 min. byl zápas oboustranně
vyrovnaný, ovšem ve 13. min. to užbylo 0:2 v nášneprospěch. Nepříznivý vývoj utkání mohl
zvrátit o dvěminuty později D. Hubeňák, ovšem po přihrávce R. Štefka netrefil (zřejmě
dozvuk horečky sobotní noci) zcela prázdnou bránu soupeře. V 18. min. 1. pol. se přece
jenom poprvé měnila časomíra v nášprospěch, kdyžsvé sólo proměnil se zkušeností starého
mazáka M. Košica.
První pětiminutovka 2. poločasu byla opět vyrovnaná s minimem šancí na oboru stranách.
Ve 27. min. byla k vidění „rodinná spolupráce“ Adam-Daniel-Adam a poslednějmenovaný
A. Hubeňák srovnal skóre na 2:2. O dvěminuty později to užbylo 3:2 v nášprospěch, když
R. Štefek po spolupráci s M. Holubem se štěstím a přispěním tyče zavěsil třetí fík Tlapiček.
Soupeřovšem nekapituloval a 3 min. před koncem zápasu po pěkné kombinační akci srovnal
na konečný (a nutno podotknou, že zasloužený) brankový poměr 3:3.

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

2. zápas

Růžové Tlapičky – TOP Dogs NJ 3:6 (0:3)
Dvouzápasová přestávka nenabudila (jak se později ukázalo), ale spíše ukolébala ochablé a
pro některé i z předešlého dne velkým fotbalem znavené tělesné schránky, a navíc soupeř
figuroval po šesti odehraných turnajích na třetím místětabulky KP. V jeho řadách opět
nechyběl někdejší král ligových střelcůnaší nejvyšší fotbalové soutěže V. Tůma, který se po
prvním vzájemném utkání a po tomto nedělním turnaji stává naší prokletou můrou a katem
v jedné osobě. Neuběhly ani dvěminuty a byl to právěTůma, který poslal Top Dogs do
vedení. Je pravdou,že jsem asi měli něco více ze hry, ovšem tato „převaha“ nebyla k ničemu,
jelikožv rozmezí 8. a 9. minuty to užbylo zejména díky nedůsledností v obraně0:3 v náš
neprospěch. Jednu z mála šancí měl v 17. min. P. Dětský, ovšem jeho střela šla těsněvedle
brány TOPu.
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Začátek druhého poločasu jakoby kopíroval ten první. Druhá minuta-první útok a Tůma
zvyšuje užna 4:0. Kdyžv 28. min. po trestném kopu a faulu M. Vichra zvyšuje Tůma užna
5:0, vypadalo to s Tlapičkama pomalu na ručník. A to ještěnebylo vše – o něco málo později
nervověvypěnil M. Vicher a svým typickým skluzem se postaral o to, že je prvním červeným
karetním hříšníkem Tlapiček v soutěži KP (je to za 200,- Kč– pozn.). Jenže ažtak zle přece
jenom nebylo – během jedné minuty R. Štefek snížil svými dalšími dvěma góly na 2:5 a když
J. Rumel po kombinaci s A. Hubeňákem za další minutu upravil průběžné skóre užna 3:5,
nezbývalo novojičínským nežsi vzít oddechový čas. Zkušený soupeřsi ale své vedení
nejenom pohlídal, ale 2 min. před koncem svým dalším gólem zvýšil na konečných 3:6 v náš
neprospěch.

Góly: R. Štefek - 2, J. Rumel
ŽK: 0
ČK: M. Vicher

3. zápas

Růžové Tlapičky – Tequila Ostrava 3:1 (2:0)
V posledním nedělním utkání jsme nastoupili proti soupeři ze spodní poloviny tabulky.
Vzhledem k vyrovnanosti soutěže ovšem asi nikdo nepředpokládal, že to bude jednoduchý
zápas. A samotný průběh dal tomu taky za pravdu. První desetiminutovka byla opět
vyrovnaná, šancí na obou stranách poskromnu. V čase 9:33 zahrával po faulu na M. Košicu
trestný kop R. Štefek, místo střely volil přihrávku právěna M. Košicu a bylo to 1:0. Ve 13.
min. po přečíslení tři na dva zvýšil J. Rumel užna 2:0. Hosté ovšem vůbec nerezignovali a
nebýt několika skvělých zákrokůD. Hejtmánka, poločasové vedení 2:0 nemuselo zůstat v této
podobě.
Do poslední dvacetiminutovky jsme nastupovali s jednoznačným cílem – udržet stávající
náskok, nikam nespěchat a čekat na chybu soupeře. A těch soupeřmoc neudělal – jednu
z mála vytěžil A. Hubeňák, kdyžjeho střelu levačkou z 27. minuty ze vzdálenosti cca 10
metrůtečoval jeden z hostujících hráčůa bylo to už3:0. Chvilková nepozornost sice
způsobila poměrněrychlý gól v naší síti, ovšem ani několik dalších pokusůsoupeře při hře
„bez brankáře“ užžádnou změnu skóre nepřineslo.

Góly: M. Košica, J. Rumel, A. Hubeňák
ŽK: 0
ČK: 0

Resume 7. turnaje:
4 body, skóre 9:10 - možná pro někoho málo, ale tentokrát jsme asi na víc neměli.
Přesto zřejměk ostatním výsledkům mírný posun v tabulce (vrchol je v dohledu pánové☺☺).

ZH
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SESTAVA:
Rumel, Košica, Dětský, Hejtmánek, Štefek, Grufík, D. Hubeňák, A. Hubeňák, M. Vicher,
O. Vicher.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabulka střelcůpo 7. turnajích:
J. Rumel - 25
R.Štefek - 16
A. Hubeňák - 15
F. Korneta - 9, M. Košica - 9
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, A. Hubeňák - 2
R. Štefek, D. Hejtmánek, O. Vicher, P. Dětský – 1

ČK: M. Vicher
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


