KRČÍNSKÉ ŽENY NA FINÁLE ČP
Krčínské ženy se probojovaly na závěrečný turnaj o Český pohár, který se konal
o prvním dubnovém víkendu v Chomutově. V sobotu jsme sehráli první utkání, a to
s odvěkým rivalem z Dobrušky. Od začátku prvního poločasu bylo utkání velmi
vyrovnané, Dobruška však byla vždy o jednu až dvě branky před námi, ale nám se
vždy podařilo zápas dorovnat, takže poločas nakonec skončil smírně 8 : 8. Do druhé
půle jsme vstoupili lépe a od první minuty jsme postupně navyšovali náskok.
V průběhu poločasu jsme vedli už dokonce o 5 branek, ale bohužel náskok se nám
nepovedl úplně udržet. Nakonec jsme přeci jen dotáhli zápas do vítězného konce
v poměru Krčín – Dobruška 19 : 17. Druhé sobotní utkání jsme sehráli s vedoucím
týmem I. Ligy Sokolem Tymákov. Znovu bylo utkání velmi vyrovnané, tentokráte však
jen do poloviny 1. poločasu, kdy jsme prohrávali jenom o 2 branky. Bohužel hráčky
soupeře začali postupně navyšovat svůj náskok, takže poločas nakonec skončil
rozdílem 6 branek (8 : 14). Druhá půle byla obdobou té první. Ne že by naše hráčky
nebojovaly, ale na soupeře jsme prostě neměli. Hráčky Tymákova dokázaly vždy
odpovědět na naši vstřelenou branku, takže se rozdíl ve skóre nesnižoval, a tím byl
dán i ráz zápasu. Zhruba od 15. minuty závěrečného poločasu se utkání v podstatě
jenom dohrávalo. Soupeř nasadil všechny hráčky z lavičky a i my jsme postupně
zapojili do hry kompletní hráčskou lavičku. Utkání nakonec skončilo poměrem Krčín
– Tymákov 20 : 25. Velkou smůlu jsme si v tomto zápase vybrali, jelikož se nám
velmi vážně zranila naše brankářka Marcela Šefcová. V neděli jsme sehráli poslední
utkání turnaje s družstvem TJ Přeštice. Vzhledem k průběhu turnaje jsme věděli, že
jakékoli vítězství nám zajistí celkové 2. místo. S tímto vědomím jsme se však
nedovedli vypořádat a to hlavně v útoku. A to i přesto, že jsme měli do útoku 6
hráček. Ani jedna z těchto útočnic se nedokázala pořádně v utkání prosadit, takže za
celých 60 minut jsme vstřelili 10 branek. První poločas jsme prohráli jenom 6:4. Ve
druhé půli pokračovalo naše střelecké trápení na rozdíl od družstva Přeštic, které
postupně navyšovalo svůj náskok až na konečný výsledek Krčín – Přeštice 10 : 17.
Tento výsledek nám bohužel zajistil poslední místo v turnaji. I přesto to byl velmi
dobrý přípravný turnaj s kvalitními soupeři, škoda jen, že se nám nepodařilo lepší
umístění.
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