
ŽENY SOKOLA KRČÍN POSTOUPILY DO FINÁLE ČP 
  
V sobotu 15. 3. 2014 jsme se zúčastnily semifinále Českého poháru hraném  
v Troubkách u Přerova. Našimi soupeři byly 3 ligové týmy Dobruška, Studénka a 
Rokytnice. 
 

Krčín - Dobruška   16 : 27  (7 : 15) 
Našim prvním soupeřem bylo družstvo Sokola Dobrušky. V úvodu utkání jsme měly 
tři výborné střelecké příležitosti, které jsme bohužel nedokázaly využít a místo 
našeho vedení nám soupeř utekl v 7. minutě na 0:3. Další průběh prvního poločasu 
byl celkem vyrovnaný, ale v závěru soupeř opět střelecky přitlačil a odskočil nám na 
poločasových hrozivých 7:15. Druhý poločas se už prakticky jenom dohrával. Soupeř 
si i nadále udržoval dostatečný náskok a utkání dovedl do vítězného konce 16:27. 
branky: Zimlová V. (5), Fišerová L. (4), Titlová M. (3), Hamanová L. (3), 

Kotlářová P. (1) 
 

Krčín - Studénka   17 :   7  (9 : 3) 
Druhý zápas byl přesný opak toho prvního. My jsme se střelecky prosazovaly, 
zatímco naše obrana držela na svém kontě nulu až do 19. Minuty (6:0). Do poločasu 
přidalo každé družstvo po třech brankách. V průběhu druhé části hry jsme dále 
navyšovaly náskok až na konečných 17:7. Nutno podotknout, že při lepším 
proměňování střeleckých příležitostí mohl být náš náskok ještě větší. 
branky: Titlová M. (5), Hamanová L. (5), Zimlová V. (4), Fišerová L. (3) 
 

Krčín - Rokytnice  16 : 15  (9 : 10) 
První poločas lze rozdělit na dvě části. Do 16. minuty bylo naše družstvo 
produktivnější 7:3. Od této chvíle se ale probudil náš soupeř a do konce poločasu 
otočil skóre na 9:10. Během druhého poločasu se soupeři podařilo odskočit až na 
rozdíl 3 branek (10. minuta 11:14). Naše družstvo se ale nenechalo zaskočit 
náskokem soupeře a během dalších minut jsme dokázaly srovnat na 14:14 (19. min). 
V 25. minutě za remízového stavu 15:15 byl za brutální faul rokytnické obránkyně 
odpískán pokutový hod, který Monika Titlová s jistotou proměnila. Během celého 
zápasu "úřadoval " domácí rozhodčí pan Černý Jiří a vrcholem jeho výkonu bylo ještě 
minutové nastavení v závěru zápasu. Naše obrana již nedovolila soupeři skórovat. 
branky: Fišerová L. (8), Titlová M. (5), Zimlová V. (3) 
 

Díky těsnému vítězství naše ženy postoupily do finále Českého poháru, které  
se koná 29. - 30. 3. 2014 v Pustějově. Děkuji všem zúčastněným hráčkám  
za předvedené výkony. 
 
Sestava: Dušková Marie – Kočová Helena,  

Macková Veronika – Chrastilová Soňa – Štefková Alexandra – 
Nejmanová Barbora – Žižková Radka 
Titlová Monika – Hamanová Lucie - Zimlová Věra (5) – Fišerová 
Ludmila – Kotlářová Petra 

Trenéři: Fišer Jiří – Fišerová Ludmila 
 
Konečná tabulka:   1. Sokol Dobruška   69 : 46  6  

2. Sokol Krčín   49 : 49  4  
3. TJ S. Rokytnice   53 : 54  2  
4. SK Studénka   22 : 44  0  


