ČTVRTFINÁLE ČP VE VRACOVÉ 31. 1. 2016
Zimní halovou sezónu naše ženy začaly ve Vracově, kde se konalo čtvrtfinále České
poháru. Soupeři nám byli ligový Draken Brno, druholigová družstva ze Staré Vsi,
Chropyně a Vracova a z oblastní soutěže žen Moravská Slávie Brno.
TJ Stará Ves – Sokol Krčín
3 : 11 (0 : 6)
V prvním utkání jsme měly za soupeře Starou Ves. Zápas byl jednoznačně v naší
režii od první minuty. Postupně jsme navyšovaly skóre až na poločasových 6 : 0.
Druhý poločas se nesl ve stejném duchu s konečným výsledkem 11 : 3.
Sokol Krčín – KNH MS Brno
12 : 5 (5 : 2)
Další zápas s MS Brno byl obdobou toho prvního. Útok se lehce prosazoval proti
soupeřově obraně a naše zadní řada neměla větší problém s útokem Slávie, a proto
utkání skončilo naším jasným vítězstvím 12 : 5.
Sokol Krčín – Draken Brno
10 : 6 (3 : 3)
Třetí zápas jsme se utkaly s ligovým Drakenem, kde jen díky neproměňování jasných
střeleckých příležitostí skončil poločas nerozhodně 3 : 3. Ve druhé půli se zlepšila
naše střelecká produktivita, takže jsme utkání v klidu dovedly do vítězného konce
10 : 6.
TJ Sokol Vracov – Sokol Krčín
8 : 15 (4 : 7)
Předposlední utkání bylo s domácím Vracovem. Ani zde nám soupeř dlouho
nevzdoroval. Dařily se nám rychlé protiútoky, takže jsme skóre postupně navyšovaly
až na konečných 15 : 7.
TJ Chropyně – Sokol Krčín
4 : 7 (1 : 4)
Poslední zápas nás potrápila Chropyně. Naše útočnice se nemohly prosadit proti
dobře chytající brankářce soupeře. Naštěstí nás podržela dobře hrající obrana v čele
s gólmankou M. Šefcovou, která za první poločas kapitulovala jen jednou, a díky
tomu byl v polovině utkání stav 4 : 1. Druhý poločas se příliš nezměnil, až
v samotném závěru útočnice konečně našly recept na soupeřovu brankářku a utkání
tak dovedly do vítězného konce 7 : 4.
Celé čtvrtfinále jsme zvládly bez ztráty bodu, za což je potřeba celé družstvo
pochválit. Turnaj nám však také ukázal, že je stále co zlepšovat! Díky vítězství
v turnaji jsme postoupily společně s druhým celkem TJ Stará Ves do semifinále ČP,
které se bude konat v Náchodě 12. 3. 2016.
Sestava a branky:
brankařka: Marcela Šefcová
obrana:
Alexandra Štefková, Veronika Macková, Radka Žižková, Lucie
Pavlíková
útok:
Petra Kotlářová (12), Věra Zimlová (12), Aneta Rydlová (10), Petra
Koudelková (9), Simona Šimánková (8), Lucie Hamanová (4)
trenéři:

Fišerová Ludmila, Zimla Kamil

Konečná tabulka:

1. Sokol Krčín
2. TJ Stará Ves
3. TJ Chropyně
4. Draken Brno
5. TJ Sokol Vracov
6. KNH MS Brno
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