Zpravodaj za podzimní část Kuřimské futsalové ligy

Letos na podzim se probíhal již 15. ročník kuřimské ligy. Stejně jako loni na jaře, již byla
liga rozdělena na dvě ligy.
V první lize celkem jasně po celou dobu vládl Flegmatik. Podařilo se mu nasbírat plný počet
bodů a vytvořit si dobrou startovní pozici. Zajímavý souboj se bude odehrávat i o zbývající místa
na bedně, kde se zřejmě rozhodne mezi Malhostovicemi a Orlem Kuřim. Určitě se máme na co
těšit. Mušketýři, kteří byli loni třetí, již začínají ztrácet. Na dalším místě je nováček v lize ABH
Design. Ten spolu s Mušketýry a Mukls má stejný počet bodů. Zároveň si s Mušketýry zakopali
nejvíce penaltových rozstřelů o bonusový bodík. Samozřejmě úspěšně. Na další pozici je Orel
Čebín, který letos hraje ligu po postupu z ligy druhé. Orel si taky drží svůj primát, a tím jsou dvě
kontumace. K nim se taky ještě přidali Tygři Maršov, kteří se taky jednou nesešli. Posledním
týmem je nováček Beta Tišnov, který zřejmě přecenil svoje možnosti a s jednou výhrou se krčí na
posledním místě.
Během celé sezony se až na pár drobností (pořadatelství Bety Tišnov a kontumace Orla a
Maršova) nevyskytl žádný větší problém. Většinu zápasů odpískali i dva rozhodčí. Podle mě to bylo
i vidět. Zkažených zápasů v první lize bylo minimum (to se asi nikdy nestane, aby nebyl žádný).
Doufám, že v tomto trendu se bude pokračovat i na jaře.
Co se týče zápasů, tak liga nabídla mnoho kvalitních utkání. Spousta z nich, dokonce snad
25%) se rozhodovala až v závěru, což určitě pro přihlížející bylo jen dobře. Dokonce oproti
minulé sezoně zatím padá o hromadu méně karet (jak žlutých tak i červených).

I druhá liga (stejně jako první) měla svého favorita. Ze začátku se na přední příčce bez
ztráty bodů drželi týmy Lelekovice, nováček Drink Team a Templáři. Po vzájemných soubojích se
do čela dostali Templáři, kteří vedou bez prohry. Za nimi se seřadili týmy v pořadí Drink Team a
Lelekovice. Na dalším místě je podle mě překvapení ligy a tím jsou Chalupáři. Loni nejhorší tým si
zatím drží nadějnou čtvrtou pozici. Za předvedenou hru v některých zápasech si to určitě
zaslouží. Hned za nimi je nováček ligy, ACS Bítýška. Za nimi jsou postupně seřazeny týmy
Nedámeto, Respect, TJ PJK a Cote D'Ivore. Tyto týmy jsou namačkány v rozdílu jen! 3 bodů. To
svědčí o vyrovnanosti všech týmů. Určitě se v další části můžeme těšit na mnoho soubojů a
postup v tabulce. Na záda s dvoubodovým odstupem jim dýchá Kampos, který se sice dlouho trápil
na posledním místě, ale zřejmě se blýská na lepší časy. Na chvostu tabulky je tým FCB 07, který
však nemá žádnou ztrátu a ještě určitě bude chtít promluvit do dalších bojů.
Stejně jako v lize první se žádný velký problém nevyskytl. Alespoň nic, o čem by se dalo
mluvit.

Podle mě probíhala podzimní část přesně, jak by měla (výjimky jen potvrzují pravidla ). Určitě
bylo k vidění spousta kvalitních zápasů, dobrých týmových a individuálních výkonů. Zatím nám
nezbývá nic jiného, než se těšit na jarní část. Pár týmů si určitě čekání zkrátí i na turnajích
v okolí Kuřimi.
Pokud již teď víte o něčem, co by stálo za zmínku a měli by to vědět vedoucí týmů, můžete použít
diskuzi nebo emaily na VV KL. Samozřejmě veškeré další dění ohledně ligy sledujte na internetu.

A ještě něco málo k rozhodčím:
Hlavním cílem VV KL je zajistit na každý zápas min. jednoho nebo nejlépe dva rozhodčí. Rozhodčí by
měl splňovat znalost pravidel a určitý cit pro hru. Pravidla jsou jasná. Ty musí člověk umět. Cit pro hru
je u každého člověka jiný. Dá se zlepšit? Nebudu rozebírat kdo píská lépe či hůře. Pro mě je důležité
také to, že dotyčný chce pískat! A chce se zlepšovat!!! Zatím je v týmu rozhodčích deset kluků. To
jsou lidi kteří jsou schopni odpovědi jestli mohou nebo nemohou dané kolo odpískat. Budu rád když
se na jaře objeví noví zájemci o pískání. Nejde jen o odměnu ( 100kč pro každého rozhodčího
v zápase ), ale i o to. Vyzkoušet si, jak je to strašně lehké, 40min. se max. soustředit a neudělat
chybu.  Zaleží na každém z nás jestli uděláme něco navíc a pomůžeme zlepšit kvalitu ligy.
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