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 6. – 9. ročníků pořádaný, letos již popáté, 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. Děkuji tedy pánům M. Amrichovi, M. Hrkalovi,
paní Ivě Kárníkové a p. Janu Benešovi, který se s přehledem zhostil role jednoho
z rozhodčích.
A nyní to podstatné, tedy sportovní stránka turnaje. Zúčastnilo se, stejně
jako v loňském roce, pět týmů. Domácí ZŠ Hranice, ZŠ Hazlov, ZŠ Kamenná Aš,
ZŠ Hlávkova Aš a Gymnázium Aš. Hrálo se systémem každý s každým, hrací doba
byla 15 minut. Prvním soupeřem ZŠ Hranice byl tým z Hazlova. Hosté, po chybách
naší obrany, dvakrát vedli. Poprvé vyrovnal Adrien Robausch a na konečných 2 : 2
Dominik Štugel. Chvíle volna našim hráčům pomohla a ve druhém utkání jsme jasně a
zaslouženě přehráli ZŠ Hlávkovu v poměru 3 : 0. Dvakrát skóroval Dominik Štugel,
jednou, po sólu přes celé hřiště, Ondra Hodonický. Od tohoto zápasu hájil naši
branku Adrien Robausch, který nahradil svého zdravotně indisponovaného bratra.
A vedl si velmi dobře. Třetím protivníkem bylo ašské gymnázium. Hraničtí potvrdili
roli favorita a zvítězili 3 : 1. Opět dvojnásobným gólovým střelcem byl Dominik
Štugel a prvně se trefil Tibor Karička. Bylo jasné, že o celkové prvenství a postup
do dalšího kola bude ZŠ Hranice bojovat, jako už mnohokrát v minulosti,
se ZŠ Kamenná. Letos jsme byli k triumfu blízko, šancí na tři zápasy, leč klid a
štěstí při zakončení chlapcům chyběly. Soupeř měl šance dvě a jejich nejlepší hráč,
T. Richter, se nemýlil. Tedy konečný výsledek byl 0 : 2. Kluci byli smutní, chtěli
konečně doma zvítězit, ale obhajobu 2. místa z loňska považuji za úspěch.
Konečné pořadí: 1. ZŠ Kamenná Aš
2. ZŠ Hranice
3. ZŠ Hazlov
4. ZŠ Hlávkova Aš
5. Gymnázium Aš
Sestava ZŠ Hranice: bratři Adrien a Josef Robauschovi - J. Bílý, M. Hodonický, J. Ferenc, T. Karička, V. Brožek – D.Štugel.
Za předvedenou hru, bojovnost a slušné chování všem hráčům děkuje, chválí je a další
úspěchy při reprezentaci naší ZŠ Hranice jim přeje
Jiří Tůma, učitel ZŠ Hranice.

