
KP futsalu – 8. turnaj
SO 13. 02. 2010 - SH Varenská Ostrava

1. zápas

Růžové Tlapičky – Twins Nový Jičín 1:1 (0:1)
K prvnímu sobotnímu rannímu utkání jsme nastupovali proti soupeři, se kterým jsme
v prvním vzájemném utkání prohráli a tak mu bylo co vracet. Přestože jsme užtradičněod
4. min. prohrávali, byli jsme to my, kdo měl více ze hry, jenže soupeřnastoupil k utkání
s viditelnou snahou hlavněneinkasovat. Aždo konce 1. poločasu jsme se sice snažili, ovšem
na výsledku se jižnic nezměnilo.
V úvodu 2. pol. se skóre přece jen měnilo v nášprospěch, kdyžpo fryčovické spolupráci
Rumel - Dětský to byl právěP. Dětský, který rozvlnil síťsoupeře. I nadále jsme měli více ze
hry, ale novojičínští byli s výsledkem očividněspokojeni a tato jejich snaha jim vydržela až
do konce, přestože jsme 3 min. před koncem zkoušeli opakovaněhru bez brankáře, bohužel
bez kýženého gólového efektu.

Gól: P. Dětský
ŽK: 0
ČK: 0

2. zápas

Růžové Tlapičky – Shooters Bolatice 3:4 (3:1)
S tímto soupeřem jsme naopak v prvním vzájemné duelu uspěli a začátek zápasu nasvědčoval,
že se historie bude opakovat. Jižve 2. min. otevřel skóre R. Štefek, ale to soupeře nikterak
nezlomilo a zle zatápěl v okolí našeho gólmana D. Hejtmánka. Ten jenom zraky pozoroval,
jak soupeřnastřelil tyčku a jeho další šance nedaly na sebe dlouho čekat. Na to se pak už
nemohl dívat J. Rumel a v 7. min. po spolupráci s F. Kornetou přidal druhý gól našich
tentokrát černorůžových barev. Kdyžv 10. min. po samostatné akci napřáhl se vzdálenosti cca
10 metrůa levačkou vymetl pavučinu soupeřovy svatyněprávězmiňovaný F. Korneta a
upravil skóre na nadějných 3:0, vypadalo to na jednoznačné vítězství. Opak byl ale pravdou –
o dvěminuty později chyboval ve středu hřištěA. Hubeňák, hráči jakoby přestali mít zájem o
hru a toho využil soupeřke snížení pro něj nepříznivého stavu.
Dalším (zatím neúspěšným) varováním byla šance soupeře v úvodu 2. poločasu, ale v rozmezí
5. až8. minuty užbylo srovnáno. Kdyžv 10. min. 2. pol. po faulu (tentokrát nevýrazného
A. Hubeňáka) na hranici pokutového území rozhodčí ukázal nekompromisněna značku
pokutového kopu, bodový zisk se začal pomalu, ale jistěvzdalovat. Penaltu soupeř
s přehledem proměnil, a tak začala snaha alespoňo vyrovnání. To se bohužel nepovedlo i přes
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skutečnost, že 6 minut před koncem jsme zkoušeli power-play, ale nic z toho nebylo. Naopak,
soupeřmohl ještězvýši své vedení, ale 2. PK za 6. akumulovaný faul užneproměnil.

Góly: R. Štefek, J. Rumel, F. Korneta
ŽK: D. Hubeňák
ČK: 0

3. zápas

Růžové Tlapičky – Fugy Krnov 4:3 (1:2)
V posledním sobotním utkání jsme nastupovali proti relativně„nejslabšímu“ soupeři. Prvních
8 minut to bylo vzájemné oťukávání se bez šancí na obou stranách. Potom několikrát soupeř
zabrejkoval, nejdříve nastřelil břevno, ale ve 12. min. po střele z nemožného úhlu to užbylo
0:1. O tři minuty později to užbylo 0:2 a nevypadlo to vůbec růžově. Naštěstí vzal
odpovědnost na sebe kapitán mužstva R. Štefek a minutu před koncem 1. půle po individuální
akci alespoňsnížil na rozdíl jediného gólu.
Zlepšený výkon v poslední dvacetiminutovce přece jen přinesl (i kdyžvelice těžce vydobyté)
kýžené ovoce. Nejdříve M. Vicher rovněžpo samostatné akci srovnal skóre a o něco málo
později po rohu J. Rumla poslal Tlapičky do vedení F. Korneta. Čtyři minuty před koncem
utkání zvýšil vedení ještěJ. Rumel, načežsoupeřstačil pouze reagovat jedním gólem a
upravil skóre utkání na konečných 4:3 v nášprospěch.

Góly: R. Štefek, J. Rumel, M. Vicher, F. Korneta
ŽK: D. Hubeňák, R.Štefek
ČK: 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SESTAVA:
Rumel, Košica, Dětský, Hejtmánek, Štefek, Grufík, D. Hubeňák, A. Hubeňák, M. Vicher,
Holub, Korneta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabulka střelcůpo 8. turnajích:
J. Rumel - 27
R.Štefek - 18
A. Hubeňák - 15
F. Korneta - 11
M. Košica - 9
D. Hubeňák - 3, M. Holub - 3, M. Vicher - 3, P. Dětský - 3
O. Vicher - 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karty:
ŽK: D. Hubeňák - 6

M. Košica - 3
M. Holub, P. Grufík, M. Vicher, R. Štefek - 2
D. Hejtmánek, O. Vicher, P. Dětský, A. Hubeňák - 1

ČK: M. Vicher - 1


