08.09.2018

MUŽI
TJ S. PODHORNÍ ÚJEZD – SOKOL KRČÍN „B“
33 : 28 (16 : 13)
K první utkání letošního oblastního přeboru mužů nastoupilo naše B, kde hrají
především naši mladí dorostenci doplnění o zkušenější hráče. Loňský účastník 2. ligy
mužů hrál velmi kvalitně a i naše záloha jim sekundovala. Domácí přeci jen dokázali
postupně jít do vedení a to si udrželi po až do konce utkání. Velmi pohledné utkání
na oblastní přebor, kde se hrálo velmi rychle na obou stranách a bylo velmi dobrou
přípravou pro další utkání našich dorostenců do jejich soutěže.
Sestava a branky:

J. Viesner, R. Cvejn
V. Červinka, F. Zajíček, J. Verner, R. Marek, D. Fišer
J. Pavlík (11), J. Fišer (7), M. Marek (3), M. Fišer (5), J. Linhart (2)
Trenéři: T. Pavlík
15.09.2018

DOROSTENCI
SOKOL KRČÍN – TJ S. OPATOVICE n. L.
34 : 29 (18 : 14)
K prvnímu utkání letošního oblastního přeboru dorostenců jsme nastoupili proti TJ S.
Opatovice. Začátek utkání byl velmi vyrovnaný a naše obrana nebyla schopna
eliminovat útočné snahy hostů. Naštěstí útok fungoval a dokázali jsme trvale
vstřelovat branky. Teprve až v druhé části prvního poločasu jsme se trochu odpoutali
od hostujícího celku a postupně získali vedení až 16:11. Do konce poločasu hosté
ještě dokázali snížit na 18:14. Ve druhém poločasu se nám již dařilo kontrolovat vývoj
utkání a pravidelným skórováním postupně navýšit vedení až na rozdíl 7 branek. Pak
jsme trochu v útoku polevili a do konce utkání se tak hostům podařilo snížit naše
vedení až na konečných 34:29. První utkání, kde bychom měli potvrdit loňské
prvenství v oblastním přeboru. Pro další utkání musíme vylepšit obranou hru, kde 29
obdržených branek je příliš mnoho.
Sestava a branky:

J. Viesner, L. Fejfar
V. Červinka, F. Zajíček, P. Esender, J. Němeček, D. Vondra
J. Fišer (12), J. Pavlík (13), D. Komár (9)
Trenéři: T. Pavlík, M. Leugner

