McDonald Cup – MINIKOPANÁ PRO ŽÁKY 1. – 5. ročníku
OKRESNÍ KOLO
Přesně po týdnu se stejný výběr mladých fotbalistů a fotbalistek ZŠ Hranice
zúčastnil okresního kola této celostátní soutěže v minikopané pro žactvo 1. – 5. ročníků
ZŠ. Stejný fotbalový stadión v Aši, stejní rozhodčí, mnohem lepší počasí, ale hlavně jiní
soupeři. Týmy z Mariánských Lázní, Chebu a Františkových Lázní. Na první pohled bylo
zřejmé, že kvalita soupeřů oproti okrskovému kolu bude vyšší. A skutečně byla...
To se ukázalo hned v prvním zápase se ZŠ Františkovy Lázně. Soupeř rozehrál
rohový kop, míč se odrazil na hranici velkého vápna a hráč hostí nádhernou střelou od
břevna do branky nedal Patrikovi Černému, brankáři ZŠ Hranice, šanci. Naši byli pod
stálým tlakem, do šancí se nedostávali, naopak podruhé inkasovali. Tedy 0 : 2. Ve druhém
utkání, proti 6. ZŠ Cheb, se naši borci sice do šancí probojovali, ale na rozdíl od protivníka
ani jednu nevyužili. Prohra 0 : 5 byla krutá. V dalším střetnutí, proti ZŠ Mariánské Lázně,
měl dvakrát gól na kopačce Janko Kotlár. Bohužel tyč branky soupeře byla proti. V poli
jsme s chlapci z lázní drželi krok, ale nedokázali jsme se bránit jejich akcím po kopech z
rohu. Třikrát stejný náběh a pokaždé byl míč v naší síti. Po třetí porážce bylo jasné, že
stupně vítězů jsou pro ZŠ Hranice tentokrát nedostižné. V posledním zápase, proti 2. ZŠ
Cheb, jsme hráli o čest a aspoň jeden bodík do závěrečné tabulky turnaje. Dlouho to
vypadalo nadějně, kluci bojovali srdnatě. Běžela už poslední minuta a stav byl stále 0:0.
Bohužel, dříve než zazněl závěrečný hvizd rozhodčího, tak byl míč opět v naší síti. Čtyři
prohry, tedy až 5. místo. Ale 5. místo ze všech škol v okrese Cheb! Jedině přes porážky
se silnými soupeři se můžeme ve výkonnosti posunout výše.
Naší ZŠ Hranice reprezentovali: Filip Balán, Janko Kotlár, Kuba Amrich, Sandra
Söllnerová, Adéla Nemčeková, Vojta Brožek, Patrik Černý, Tibor Karička a Marek Strunz.
Všem děkuje a úspěch nejen na poli sportovním přeje Jiří Tůma, učitel ZŠ Hranice

