Zimní halový pohár ČR mladších žáků – Spořice 2016
V sobotu 12. 3. 2016 se mladší žáci TJ Sokola Krčín vydali poprat o dobré umístění
v celorepublikovém finále zimní halové soutěže. Finále se konalo v krásné hale
ve Spořicích u Chomutova, kde si mohli kromě vlastní hry užít i výborné zázemí
a skvělou fanouškovskou podporu. Na tým krčínských mladších žáků čekalo šest
zápasů s výherci krajských soutěží.
Hned v prvním utkání nastoupili proti jednomu z favoritů turnaje SK Studénce.
Rozjezd se příliš nepovedl, a přestože se ve druhé půli všechny složky týmu probraly
a Krčín ho vyhrál 4:2, náskok soupeře z první půle už se dohnat nepodařilo (konečný
výsledek 5:9).
Následovala tři velmi vyrovnaná utkání plná dramatických obratů střídavě s dobrým
a špatným koncem. Proti humpoleckým žákům se Krčínu dařilo v první půli, ale ve
druhém poločasu se produktivita branek snížila na polovinu, zatímco chybovost se
zdvojnásobila. Výsledkem byl remízový stav ještě 10 vteřin před koncem, který
poslední střelou Dan Havel zvrátil ve vítězství Krčína 9:10. NH Řevnice již krčínský
tým potkal na přípravném turnaji v Praze, a tak mohl do zápasu vstoupit s obrannou
taktikou zaměřenou na jejich nejlepšího střelce. Nutno pochválit obranu i brankáře za
svědomité plnění pokynů. Bohužel střelecká neproduktivita a množství technický
chyb převážily a o jedinou branku soupeř zvítězil 8:7. Ve čtvrtém zápasu narazil
Krčín na družstvo v konečném pořadí druhé TJ Šroubárnu Žatec. Krom vítězného
Božkova bylo také jediné, které mu dokázalo vzít bod. Díky taktické hře v obraně,
vyrovnané střelecké úspěšnosti a nejmenšímu počtu ztrát míčů vybojoval Krčín
remízu 10:10. Za tento zápas je namístě pochválit posilu družstva Michala Čudu
z Červeného Kostelce, který zvládl osobní obranu nejlepšího žateckého útočníka ve
středním pásmu a k tomu dal 5 branek. Poslední dva zápasy byly jednoznačné už
od počátku hry. Proti družstvu Chomutova se Krčín prosazoval velmi snadno a mohl
si dovolit v závěru polevit v úsilí, zvítězil 7:10. V závěrečném utkání naopak
jednoznačně lepší soupeř porazil žáky Krčína. Celkově nejlepší tým poháru
TJ Božkov z Plzeňska těžil z nejlepšího brankáře turnaje, žádné družstvo mu
nedokázalo vsítit více jak 5 branek, Krčín nebyl výjimkou. Na hráčích už byla
viditelná únava z náročného dne. Krčín Božkovu podlehl 4:15.
Se ziskem 5 bodů se TJ Sokol Krčín umístil na 4. místě. Turnaj byl výbornou
příležitostí pro získání zkušeností z vyrovnané hry, přípravou na celorepublikové
soutěže na konci sezóny, ale také odhalení slabin hry, které je ještě nutné zlepšit,
pokud se družstvo bude chtít prát o nejvyšší příčky. Celý tým je potřeba pochválit za
bojovnost, nadšení a zodpovědný přístup ke hře.
Sestava a branky:
brankář:
Hauck Lukáš
obrana:
Jakl Tomáš, Špaček Oldřich, Kinl Ivan, Vymetálek Martin
útok:
Pavlíček Ivo(16), Havel Daniel(13), Čuda Michal(12), Geťko Antonín(5)
trenéři: Kotlář Petr, Štefková Alexandra

