TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
S novým školním rokem pravidelně začíná také seriál sportovních soutěží
pro žáky ZŠ, které pořádají jednotlivé ZŠ v rámci Asociace školních sportovních
klubů, ve spolupráci s příslušnými DDM a za finanční podpory z grantových
systému měst. U nás se jedná o DDM Aš a MěÚ Aš. Tradičně první akcí v okrsku
Aš je turnaj v malé kopané pro žáky (mohou hrát i žákyně) 6. – 9. ročníků
pořádaný, již také tradičně, ZŠ Hranice.
Většinou se děkuje na závěr článku, já poděkuji teď. Velmi si vážím toho,
protože v jiných obcích tomu tak není, že TJ Hranice nám zadarmo půjčí hřiště,
kabiny, dresy, prostě vše potřebné. A místní aktivní fotbalisté, naši bývalí žáci,
Jakub Stránský a Jan Beneš, všechny zápasy, pochopitelně také „za děkuji“,
s přehledem odpískali ve funkci rozhodčích.
A nyní to podstatné, tedy sportovní stránka turnaje. Zúčastnilo se šest
týmů, domácí ZŠ Hranice, ZŠ Hazlov, ZŠ Kamenná Aš, ZŠ Hlávkova Aš
a Gymnázium Aš. Hrálo se systémem každý s každým, dvakrát 10 minut. V prvním
utkání Hranice porazily Hazlov zásluhou dvou úspěšných střel Adriena Robausche
2 : 1. V dalším zápase, proti ašskému gymnáziu, se střelecky zaskvěl Adam Švagr,
který vsítil čtyři branky, jednu hezčí než druhou. Střela k tyči, kombinační akce
všech hráčů, sólový únik, prostě pěkné. Pátý zásah přidal, v tomto utkání
vynikající, Jovan Ferenc. A gólman Dominik Štugel vychytal nulu. Tedy 5 : 0.
Klíčem k celkovému prvenství bylo, jako i velmi často v minulosti, střetnutí se ZŠ
Kamenná. Hranice šly zásluhou Adriena Robausche do vedení 1 : 0, ale to bylo,
bohužel, z jejich strany vše. Kvalita soupeře byla evidentní a zaslouženě vyhrál
5 : 1. V boji o 2. místo bylo zapotřebí porazit outsidera, ZŠ Hlávkovou. Ale jak
už to ve sportu bývá, zápasy proti papírově nejslabším celkům, nebývají
jednoduché. Hraničtí prohrávali 0 : 1, hráči znervózněli. Utkání však vzal do
svých rukou nejlepší střelec ZŠ Hranice, Adam Švagr. Ještě v první půli otočil
skóre na 2 :1, po přestávce přidal třetí zásah a utkání zakončil gólovou střelou
Adrien Robausch. Tedy 4 : 1. Tři vítězství, jedna porážka, pěkné 2. místo.
Pochvala celému týmu!

Konečné pořadí: 1. ZŠ Kamenná Aš
2. ZŠ Hranice
3. ZŠ Hazlov
4. Gymnázium Aš
5. ZŠ Hlávkova Aš

Sestava ZŠ Hranice: Štugel-Bílý, ( Ptáček ), Hodonický-Robausch J. ( Ferenc )Švagr, Robausch A.
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