
KP futsalu – 9. turnaj
SO 20. 02. 2010 - SH v Bílovci

1. zápas

Růžové Tlapičky – Globtec Ostrava 2:5 (2:2)
V silněokleštěné sestavě(chyběli R. Štefek, M. Vicher, O. Vicher, M. Holub, P. Dětský)
jsme nastoupili k prvnímu sobotnímu utkání proti doposud druhému týmu tabulky KP. Soupeř
ovšem taky disponoval pouze jedním hráčem navíc a tak se mohl očekávat relativně
vyrovnaný souboj. A průběh zápasu tomu taky odpovídal. Hned v úvodu utkání jsme celkem
jižtradičněprohrávali, ale v rozmezí 10. až14. minuty jsme díky dvěma přesným trefám
F. Kornety strhli vedení na svou stranu. Soupeřovšem stačil do poločasu při hře bez brankáře
srovnat poločasové skóre na 2:2.
Z nevinněvyhlížející akce se v úvodu 2. půle dostal Globtec opět do jednobrankového vedení
a i poté měl několik vynikajících příležitostí ke skórovaní, ale D. Hejtmánek byl vždy proti.
Nedá se říct, že bychom byli slabším protivníkem, ale přišla 17. min a při naší hře bez
brankáře soupeř„utekl“ užo dvěbranky. Dvěminuty před koncem se situace opakovala
znovu a střelou do naší odkryté svatyněGlobtec pečetil svou výhru na konečných 2:5 v náš
neprospěch.

Gól: F. Korneta - 2
ŽK: 0
ČK: 0

2. zápas

Růžové Tlapičky – Rapid Frýdek-Místek 7:4 (1:4)
K druhému utkání jsme nastupovali proti regionálnímu soupeři z F-M a průběh zápasu byl
(jak se později ukázalo) zejména střelecky pro všechny přítomné diváky velice zajímavý.
J. Rumel poslal Tlapičky v úvodu utkání do jednobrankového vedení, ovšem soupeřstačil
hned ve stejné minutěvyrovnat. Tím ale neřekl zdaleka poslední slovo a po několika našich
chybách při střídání a špatné rozehrávce stihl do poločasu přidat další 3 branky a utekl na
hrozivý rozdíl 3 gólů.
Na začátku 2. pol. sice J. Rumel nastřelil tyčsoupeřovy svatyně, ovšem jinak to byl z naší
strany obraz bídy a utrpení. Naděje přece jen svitla, kdyždo té doby střelecky nejlépe
disponovaný F. Korneta po samostatné akci snížil na rozdíl dvou branek. O něco později se
střelecky začal probouzet J. Rumel a dvěma zásahy dokonce srovnal na 4:4. Poté předvedl
opět několik skvělých zákrokůgólman D. Hejtmánek (v sobotu jednoznačněnejlepší hráč), a
pak přišlo to, v co po průběhu prvního poločasu čekal jen málokdo. V posledních třech
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minutách jsme díky střelám M. Košicy, A. Hubeňáka a F. Kornety obrátili výsledkově
průběh utkání a zcela zdecimovaného soupeře vyprovodili do šaten s šestibrankovým
přídělem ve druhém poločase.

Góly: J. Rumel - 3, F. Korneta - 2, M. Košica, A. Hubeňák
ŽK: 0
ČK: 0

3. zápas

Růžové Tlapičky – AC Čepo Pustkovec 12:3 (6:1)
V posledním sobotním utkání jsme nastupovali proti (v tabulce zřejměaždo konce soutěže)
poslednímu týmu tabulky KP. To užse na soupisce v našich řadách objevila (poprvé v tomto
soutěžním ročníku) zdatná posila v podobě nejen svými sportovními výkony
nepřehlédnutelného Víta Lanče (Vajta). A jeho přítomnost na palubovce bílovecké haly byla
určitěpřínosem, byťse střelecky v tomto sobotním dopoledni nedokázal prosadit. Po pěti
odehraných minutách jsme góly F. Kornety (2x) a J. Rumla vedli už3:0 a bylo jen otázkou
času, kdy přijdou další brankové hody. Soupeřsice poté snížil, ale dalšími třemi góly
(A. Hubeňák - 2x, J. Rumel) jsme odcházeli do šaten s pětibrankovým náskokem.
Ve druhém poločase „užnebylo o co hrát“ a skóre narůstalo utěšeněv nášprospěch, když
podruhé v soutěži se podařilo docílit dvouciferného gólového efektu. Úspěšnými střelci se
stali M. Košica (2x), D. Hubeňák (1x), ale zejména to byl J. Rumel (3x), který zatížil konto
soupeře celkem 5 góly a vyhoupl se na 1. místo v tabulce střelcůKP.

Góly: J. Rumel - 5, F. Korneta - 2, A. Hubeňák - 2, M. Košica - 2, D. Hubeňák
ŽK: 0
ČK: 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESTAVA:
Rumel, Košica, Hejtmánek, Grufík, D. Hubeňák, A. Hubeňák, Korneta, Lanča
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabulka střelcůpo 9. turnajích:
J. Rumel - 35
R.Štefek, A. Hubeňák - 18
F. Korneta - 17
M. Košica - 12
D. Hubeňák - 4,
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


