Závěrečné zápasy v Jihlavě
Starší žáci
V neděli 10. června jsme vyrazili ráno na poslední kolo jihomoravského oblastního
přeboru do Jihlavy, kde se mělo rozhodnout, jestli se staršími žáky v letošní sezóně
pojedeme na Mistrovství nebo Pohár České republiky. Domácí Jihlava měla jedinou
porážku, a to s námi na podzim a my měli tím pádem výhodu a to 6 branek. Od
počátečních minut zápasu to ale vůbec nevypadalo jako boj dvou nejlepších družstev
v této kategorii, jihlavskému útoku se nedařilo, našemu útoku ve složení Marťas,
malý Tuškin a Dan vycházeli krásně sehrané systémy a velice slušnou úspěšností
střelby a s jedinou technickou chybou jsme po prvním poločase vedli 11:6. Na tomto
poločasovém výsledku měl velikou zásluhu výborně chytající Berys a tak jsme
v druhé půlce mohli zapojit do hry i naše posily z mladších žáků, kteří měli za sebou
již odehraný svůj zápas, ve kterém jednoznačně porazili mladší žáky z Jihlavy. První
půlku druhého poločasu začal jihlavský útok zakončovat hru úspěšnou střelbou, ale
náš útok doplněný Filipem a Adamem oplácel stejnou mincí, a to včetně našich
nejmladších útočníků, kteří si připsali každý po jednom gólu. Druhá půle druhého
poločasu přinesla lehčí absenci úspěšně zakončených střel na obou stranách, ale my
jsme již měli dostatečný náskok a brankářská podpora Beryse velmi vysokou
úspěšností zákroků nás nechala v klidu dohrát zápas a mohli jsme se tak radovat
z výhry 23:16 a postupu na Mistrovství republiky, které nás čeká na konci týdne ve
Studénce.
Před námi byl již poslední zápas a to s jihlavským béčkem, které nám již nemohlo
postup na mistrák vzít, a tak jsme začali v sestavě, která nás čeká pro příští sezónu.
Naše útočná hra nebyla úplně podle představ trenérské trojice Krk, Petr a Méďa, ale
obrana se skvěle chytajícím Berysem podržela a zápas jsme dotáhli do vítězného
konce 12:3, po poločase 7:2 pro naše družstvo a tak jsme zakončili sezónu bez ztráty
jediného bodu.
Všem hráčům děkujeme za bojovnost a doufáme v úspěch v nadcházejícím
mistrovství starších žáků.
Sestava starších žáků: Bránu hájil David Berka s podporou v obraně hrajících Lukáše
Lebedy, Jakuba Šmídka, Davida Polcara a Michala Petráše, míče do soupeřovi brány
občas hodili Martin Živěla (8+3), Adam Tuškin (9+0), Daniel Říčánek (4+4), Adam
Pražák (1+3) a Filip Dejl (1+2) … (pozn.: branky v zápase s A + B družstvem).
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Dorostenci
Většina našich dorostenců bohužel neprojevila zájem jet hrát na Mistrovství nebo
Pohár republiky a poslední 2 kola odmítají hrát zápasy, proto zakončili poslední 2
kola prohrou a tím pádem i celou sezónu 2017/2018 druhým místem. Každopádně
jim gratulujeme ke stříbrným medailím.

