2. turnaj AFL: Co dodat?
Napsal uživatel Jarda
Neděle, 05 Prosinec 2010 19:11

Pár slov před turnajem: Ač máme velice rozsáhlou soupisku, mnoho nás tedy nejelo. Na turnaj
vyrážíme až po poledni a přesto některé taháme z postele.
Lanškroun :

Po závaru před naší brankou se po vyhození balónku rozběhl Fráňa, avšak daleko nedoběhl,
když ho protihráč naroloval za mantinel. Již ve druhé minutě jsme tedy dostali příležitost hrát
přesilovou hru. Výhodu jednoho hráče v poli jsme nedokázali proměnit, střel bylo nespočet, ale
pro naši smůlu se jich ke gólmanovi moc nedostalo. Nejen při přesilovce, ale i v plném počtu
hráčů na poli jsme byli lepším týmem, balónek jsme drželi na svých holích a Lanškrounští se jen
bránili, sporadicky zkoušeli i naši pozornost v obraně. Zahráli jsme si i oslabení, když hrál
„předseda“ hlavou, úmyslné to asi od něho nebylo. Oslabení bylo sehráno z naší strany velice
perfektně, byli jsme aktivnější. Soupeř si nevytvořil téměř žádné dobré pozice ke skórování.
Kdežto my mohli skórovat. Zápas skončil výsledkem 0:0, škoda jen, že se nepodařilo prosadit
našim útočníkům, ze hry jsme měli jistě více.

Domácí (Dolní Dobrouč):

Zápas jsme začali v duchu toho prvního. Dobrouč byla však produktivnější a více se drala do
zakončení. Nahrávka pod sebe a tvrdá střela obránce, prohráváme. V útoku stále nic, ač se
dostáváme před branku, nedaří se nám skórovat. Pár hezkých kombinací soupeře – tyčka,
nějaké lepší zákroky, vykrytí střel obránci a nakonec i gól. Naši útočníci se stále trápili. Po
rychlé kombinaci Jindra zakončuje od tyče do branky cca 2 minuty před posledním hvizdem v
zápase. Cítili jsme šanci na remízu, tak se s Martinem na dálku domlouváme na mém úprku z
branky. Poslední minutu jsme odehráli na půli soupeře v blízkosti branky. 3 vteřiny před koncem
nám byla hozena rukavice v podobě standardní situace cca 3 metry od brány. Rukavici jsme
nechali rukavicí, šance byla zazděna a zápas prohrán v poměru 2:1.

Rudoltice:

Tento zápas bych okomentoval větou: „Přes nepřetržitý příval gólů do mé branky, jsem nestíhal
sledovat dění na hřišti“. (citace: Kuba) Zkusím přeci jen napsat pár vět o tomto mači. Nedařilo
se nic, už ani doposud dobrá obranná činnost. V průběhu několika minut prohráváme 5:0. Dva
góly plynuly z přečíslení a 3 dle mého šťastně domlátili do branky. Podařilo se nám skórovat T.
Bartoš tak trochu skóruje jako soupeři, domlátil balónek do branky. To však nebylo ještě vše,
skóruje soupeř, následně Adam vystihl přihrávku, ocitá se před bránou a nemýlí se. Pak
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obránce evidentně chytá míček do ruky, diví se proč je vyloučen. Nás by v zápase pořád
vylučovali, neustále zkoušeli na rozhodčí, že jim bylo bráněno nedovoleně. Když se však
rozhodčí rozhodl odpískat nedovolené hraní jim tak my nic, my svatí. Dostáváme 7 gól a v
závěru už jen koriguje skóre Fráňa. Full time 7:4.

Mistrovice:

Do tohoto zápasu jsme šli s tím, urvat body, už nebyl důvod šetřit síly. Adam (nejsem si jist)
skóruje, poprvé ne turnaji vedeme. Netrvalo dlouho a soupeř srovnává. My to však
nevzdáváme, bojujeme, do konce je daleko. Máme pár příležitostí se opět dostat do vedení,
avšak nic jsme nevyužili, místo toho abychom se dostali do opětovného vedení, prohráváme. V
průběhu zápasu byl vyloučen ještě Kuba za sekání, toto oslabení jsme nezvládli a Kuba mohl
odejít z trestné lavice dříve. Máme příležitosti ke střelbě a následnému skórování. Nic se však
neuchytilo, soupeř utekl a Mistrovice vedou 4:1. K úplnému konci zápasu jde na mě útočník a
trestuhodně ani netrefuje branku.

Co závěrem? Skóre 13:6 v náš neprospěch, jeden bod za remízu v prvním zápase. První dva
zápasy jsme odehráli velice slušně, škoda jen, že se nepodařilo skórovat, útočníkům se
poslední dobou mnoho nedaří. Obraná fáze hry může být sebelepší, ale když nebudeme
skórovat, nemůžeme vyhrávat.

Bílek Jaroslav – Bílek Martin, Hůlka Jakub, „předseda“ Mlynář Tomáš C, Bartoš Tomáš, Kalous
Adam, Franěk Jaroslav, Kolda Ondřej a Holub Jindřich
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