STŘÍBRO PRO ST. ŽÁKY KRČÍNA NA FINÁLE ZHP
V sobotu 19. 03. 2016 jsme se zúčastnili finále ZPH starších žáků v Pustějově.
V prvním utkání jsme nastoupili proti mužstvu MS Brno. V prvním poločase s námi
soupeř držel krok díky dobrému výkonu brankáře. Ve druhé půli jsme soupeři
odskočili a do hry tak mohli zasáhnout všichni hráči. Krčín – MS Brno 19:13 (9:7).
Pak následoval zápas s Bakovem. Celý zápas jsme odehráli v poklidu a opět si
zahráli všichni hráči. Bakov – Krčín 12:20 (5:9).
Ve třetím zápase nás čekal favorit celého turnaje mužstvo ze Studénky. Nám se
v tomto zápase nedařila hra obrany a i brankáři si vybrali slabší chvilku. Dostávali
jsme laciné branky, hlavně z rozehry trestných hodů. V útoku se od nás odvrátilo
střelecké štěstí, když jsme z vyložených šancí trefili 5x tyč. Studénka si tak v poklidu
dokráčela k vítězství. Krčín – Studénka 9:12 (4:9).
V dalším zápase nás čekal Litvínov, který ale v průběhu turnaje přišel vinou zranění o
3 hráče. Zápas se hrál v poklidu a my tak získali další důležité body. V utkání si opět
zahráli všichni hráči. Litvínov – Krčín 9:13 (2:8).
V posledním zápase nás čekal soupeř z Nezvěstic. Byl to souboj o celkové 2. místo.
První půle byla z obou stran opatrná. Ve druhé půli to byl hlavně souboj dvou
útočníků, krčínského Fišera a nezvěstického Havlíčka. Skóre se pravidelně měnilo na
obou stranách. Změnou obranné hry se nám podařilo získat pár důležitých míčů,
čímž jsme soupeři odskočili a dotáhli zápas do vítězného konce. Tímto vítězstvím
jsme získali konečné 2. místo. Krčín – Nezvěstice 18:17 (6:6).
Nejlepším střelcem turnaje se stal Jiří Fišer (autor 58 branek). Tento turnaj nám
ukázal, jak na tom jsme v porovnání s týmy z jiných oblastí a na čem je potřeba před
jarní části zapracovat.
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Konečná tabulka turnaje:
1. SK Studénka
2. Sokol Krčín
3. TJ Sokol Nezvěstice
4. KNH MS Brno
5. KNH Litvínov
6. Sokol Bakov n. Jiz.
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