
                                                      
KP futsalu – 9. turnaj  

NE  13. 02. 2011 - SH Varenská Ostrava 

 

1. zápas   

Růžové Tlapičky – Atl. Tequila Ostrava        4:5 (2:1) 
K prvnímu nedělnímu odpolednímu utkání jsme nastoupili proti soupeři figurujícímu 

v popředí tabulky KP, navíc dostatečně motivovanému naším největším sokem (Slavií 

Ostrava) k sehrání co nejlepšího výsledku. Po vyrovnaném začátku jsme to byli my, kteří 

jsem šli díky M. Vyvialovi v 8. min. utkání do jednobrankového vedení. Soupeř se však brzy 

oklepal a prvním varováním byla nastřelená tyč Otoupalíkovy svatyně. Ve 14. min. jiţ bylo 

srovnáno po jednoznačném přečíslení a vyšachování celé na place přítomné hukvaldské 

čtveřice. Do přestávky se přece jen ještě jednou radovaly černorůţové Tlapičky, kdyţ po 

individuální akci F. Kornety zavěsil M. Košica.    

Začátek druhé půle se podobal té první s tím rozdílem, ţe soupeř začínal čím dál tím víc zlobit 

a s nemalým přispěním jednoho ze sudích začalo přibývat faulů na naší straně. Po dalším 

z nich  a následném trestném kopu bylo ve 27. min. opět srovnáno. O tři minuty později sice 

za vydatného nechtěného přispění soupeře M. Vicher opět strhl vedení na stranu Tlapiček, ale 

za další tři minuty bylo potřetí v tomto zápase srovnáno. A aby toho nebylo málo, necelé tři 

minuty před koncem šel soupeř poprvé v tomto utkání do vedení. M. Vicher stačil sice vzápětí 

ještě jednou srovnat skóre, ale v úporné snaze o vstřelení vítězného gólu se nakonec radoval 

náš ostravský soupeř a gólem v posledních sekundách zápasu získal pro něj poněkud 

překvapivě plný bodový zisk.        

    

Góly: M. Vicher - 2, M. Vyvial, M. Košica 

ŢK: T. Černík, D. Hubeňák 

ČK: 0 

 

2. zápas   

Růžové Tlapičky – Rapid Frýdek-Místek       6:0 (2:0) 
Druhým nedělním soupeřem byl frýdecko-místecký Rapid hrající rovněţ v poklidu a vyšších 

patrech tabulky KP. Zápas probíhal za stálé mírné převahy našeho druţstva a v 7. min. se 

poprvé do střelecké tabulky zapsal R. Štefek. O něco později přišel přece jen částečný útlum a 

několik nebezpečných akcí soupeře. Uklidnění do našich řad přinesla aţ druhá branka, kdyţ 

v 15. min. utkání po ose O. Vicher - J. Rumel skluzem dotlačil míč do sítě další z dynastie 

Vichrů – Michal. 

I ve druhém poločase byl k vidění zpočátku celkem nezáţivný futsal (míněno bez většího 

vzrušení) a aţ postupně začaly padat další branky do sítě borců z F-M. Ve 23. min. po 

přihrávce M. Košicy zavěsil R. Štefek, v 28. min. M. Vyvial a ve 35. min. uţ na rozdíl pěti 
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branek upravil po individuální akci opět R. Štefek. V závěru utkání pečetil aţ příliš krutou 

prohru soupeře M. Košica.     

      

Góly: R. Štefek - 3, M. Vyvial, M. Vicher, M. Košica   

ŢK: M. Vicher  

ČK: 0 

 

 

3. zápas   

Růžové Tlapičky – Roub Vítkovice               0:3 (0:0) 
V posledním nedělním odpoledním utkání proti nám nastoupil další z týmů z popředí tabulky 

KP. A tento soupeř (zřejmě opět někým a něčím motivován) s řadou naţhavených mladíků 

v sestavě začal hned od začátku zostra a tak bylo zřejmé, ţe Tlapičky nečeká nic lehkého. 

V průběhu 1. poločasu si obě druţstva moc gólových příleţitostí nevypracovala a tak se „do 

šaten“ odcházelo bez gólů. 

I ve druhém poločase byla k vidění sice určitá snaha ze strany favorizovaných Tlapiček, ale 

soupeř hrál jako o ţivot a celkem v poklidu odráţel hukvaldské nájezdy (pokud vůbec nějaké 

byly). A kdyţ to nešlo na straně jedné, tak to šlo na straně druhé. Ve 25. min. šel soupeř nejen 

do jednobrankového, ale o něco málo později dokonce do dvoubrankového vedení. Na straně 

Tlapiček zavládla určitá nervozita a po následném oplácení šel ve 30. min. předčasně pod 

sprchy kapitán hukvaldské druţiny M. Košica. Soupeř přesilovku nevyuţil a tak posledních 

cca 7 min. jsme vsadili vše na jednu kartu a hrou „bez brankáře“ se snaţili pokusit o nemoţné. 

Zázrak se však nekonal a kdyţ Roub z Vítkovic zasunul míč do sítě ještě potřetí, bylo o vítězi 

utkání (a tím zřejmě i o vítězi letošního ročníku krajského přeboru) definitivně rozhodnuto.         

 

Góly:  0 

ŢK: 0. Vicher, M. Vicher  

ČK: M. Košica 

 

 

 

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

Sestava:  
Otoupalík, Štefek, Černík, M. Košica, D. Hubeňák, Rumel, Korneta, Vyvial,  

M. Vicher, O. Vicher  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabulka střelců po 9 turnajích: 
R. Štefek – 31, J. Rumel – 21, M. Vicher – 20, M. Košica – 10, M. Vyvial – 10, 

A. Hubeňák – 9, T. Černík – 9, F. Korneta – 8,  D. Hubeňák – 4,  M. Střiţík – 2, 

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

Karty: 
ŢK: M. Vicher - 8, D. Hubeňák - 5, T. Černík - 6, P. Grufík - 2, A. Hubeňák - 2,  

O.Vicher - 2, F. Korneta - 2, M. Střiţík 

ČK:  F. Korneta - 2, M. Košica - 2, D. Hubeňák, A. Hubeňák 

 

ZH 


