DOROSTENCI NESPLNILI OČEKÁVÁNÍ A SKONČILI DRUZÍ
V sobotu 8. března se naši dorostenci zúčastnili finále ZHP pořádaného oddílem NH
Řevnice. Našimi soupeři byly tyto celky: Stará Ves nad Ondřejnicí, NH Řevnice, Baník
Most NH, TJ Ostopovice a TJ Příchovice.
Sokol Krčín – Stará Ves nad Ondřejnicí 8:9 (4:4)
Vstup do finálového turnaje se nám vůbec nepovedl. Zejména naši útočníci se vůbec
nedokázali srovnat s velikostí hřiště a nedokázali hrát to, co umí. Sice jsme ve 3. minutě
vedli 2:0, ale do konce prvního poločasu jsme dokázali vstřelit pouze dvě branky a jen
díky nepřesné hře hostí zůstal poločasový stav nerozhodný. Vstup do druhé půle se nám
nevyvedl ještě více, takže jsme v 6. minutě snižovali na 5:7. Jelikož se naši útočníci
nadále nedokázali prosadit, skončilo utkání zaslouženou prohrou.
NH Řevnice – Sokol Krčín 12:12 (5:5)
Do druhého zápasu jsme vstupovali s vědomím, že se naše hra musí výrazně zlepšit,
abychom mohli pomýšlet na dobré umístění v turnaji. Začátek se nám především v útoku
opět nepovedl a jen díky dobré hře naší obrany jsme stále drželi s domácími vyrovnané
skóre. Ve druhém poločase se naše hra, především v útočné fázi, trochu zlepšila, stále
jsme však prohrávali o 2 branky (3. min. 7:5; 5. min. 9:7 a 7. min. 10:8) a v 9. min.
dokonce 12:9. Zpřesněnou hrou naší obrany a konečně prosazením se našeho útoku, se
nám do konce utkání podařilo vyrovnat a připsat si tak do tabulky první bod.
Sokol Krčín – Baník Most NH 18:12 (10:8)
Probuzení celého družstva přišlo, bohužel, až ve třetím utkání. Nastartovalo nás několik
dobrých zákroků Filipa Rýdla a dobré hry celé obrany. Zejména ve druhém poločase se
(konečně!) několika pěknými akcemi prosadil i náš útok, takže jsme v 9. minutě vedli již o
pět branek (10:5) a utkání dovedli v poklidu do vítězného konce.
Sokol Krčín – TJ Ostopovice 12:5 (6:3)
Do čtvrtého utkání jsme vstoupili velmi aktivně a výbornou hrou celého družstva jsme
v 7. minutě vedli již 4:0. V obraně zahrál výborně především starší žák Pepa Verner,
který dokázal, s přispěním svých kolegů, eliminovat největší zbraň hostí – později
vyhlášeného nejlepšího útočníka finále Tomáše Krejčíka. Definitivní rozhodnutí
o výsledku tohoto utkání přišlo na začátku druhé půle, kdy jsme do šesté minuty
neobdrželi ani jednu branku, oproti našim 4 vstřeleným.

Sokol Krčín – TJ Příchovice 11:9 (6:5)
V posledním našem vystoupení na turnaji jsme se utkali s pozdějším vítězem, a to
zástupcem západočeské oblasti. Toto utkání bylo po celý průběh velmi vyrovnané, nám
se především díky dobře chytajícímu Filipovi a hře celé obrany dařilo téměř pořád vést
o 1-2 branky (9. min. 3:1; 14. min. 5:4). Hostům se ještě podařilo ve druhém poločase
dvakrát vyrovnat (8. min. 8:8 a 11. min. 9:9), ale jelikož jsme do konce zápasu stříleli
branky jenom my, zaslouženě jsme vyhráli.
Naši chlapci si musí uvědomit, že na podobných turnajích je potřeba zodpovědně
přistupovat ke každému utkání, protože vítězství nám uteklo především nezodpovědným
přístupem v prvním utkání, které jsme naprosto nezvládli. Zlepšená hra, větší nasazení a
bojovnost v následujícím průběhu finále, tak vedla ke konečnému druhému místu.

Sestava a branky:
brankář:

Filip Rýdl (vyhlášený nejlepším brankářem finále!)

obránci:

Čtvrtečka Martin – Marek Tomáš – Marek Roman – Verner Josef – Rydlo
Kryštof

útočníci:

Čtvrtečka Michal (19) – Fišer Michal (20) – Marek Martin (10) – Linhart
Jan (6) – Fišer Miroslav (6)

trenér:
vedoucí:

Pavlík Tomáš
Leugner Martin

Tabulka

1. TJ Příchovice

5 4 0 1

66

:

45

8

2. Sokol Krčín

5 3 1 1

61

:

47

7

3. TJ Stará Ves n. O.

5 3 0 2

51

:

43

6

4. NH Řevnice

5 2 1 2

54

:

47

5

5. TJ Ostopovice

5 2 0 3

54

:

63

4

6. Baník Most NH

5 0 0 5

40

:

81

0

