1. zpravodaj Kuřimké ligy futsalu
(11. – 12. Září 2010)

V sobotu 11. září se odehrálo již druhé kolo první kuřimské ligy futsalu. Pořadatelem byl tým
Orel Kuřim. Své pořadatelství zvládli na výbornou a hrací den tedy nemohlo nic narušit.
V prvním zápase trojkola byl na programu souboj ABH Design s Mušketýry. Zápas byl plný
nepřesností na obou stranách. Více ze hry měli ale Mušketýři, kteří dokázali postupně navyšovat
svoje vedení. Nakonec Mušketýři vyhráli 4:2.
Dalším zápasem byl souboj Orla Kuřim s Mušketýry, tedy souboj týmů, kteří loni bojovali o
„bednu“. Zápas začal opatrně. Oba dva týmy nechtěly zbytečně inkasovat. Orel se během hry dostal
do vedení 3:2. Mušketýři vinou nervóznější hry a snahou vyrovnat otvírali zadní vrátka víc a víc, což
Orlu přinášelo šance, které ale byly neproměněny. Nakonec Orel těsný výsledek uhájil.
Posledním zápase v tomto trojkole byl souboj Orla s ABH. Orel tentokrát začal mnohem
odvážněji a po chvilce hry vedl již 2:0. Poté se začala hra přelévat z jedné strany na druhou a s tím i
skóre. Orel ale pořád držel jednogólový náskok. O ten přišel pár vteřin před koncem, kdy soupeř riskl
hru bez brankaře a zápas tak skončil 5:5 v základní hrací době. Díky tomu se poprvé kopali penalty o
„bonusový“ bodík za remízu. V prvních dvou sériích hráči s přehledem proměnili. V třetí sérii nedal
penaltu hráč Orla, trefil jen břevno. Za to hráč ABH Design, sice s podklouznutím, ale dal, proto ABH
může užívat „bonusového“ bodu. Za zmínku také stojí 5 gólů Honzy Borkovce.
V polední části se prezentoval nováček v lize, Orel Čebín. Narazil na Malhostovice, které mu
uštědřily pěkný výprask v podobě pěti gólů.
Malhostovice pokračovaly v tažení i v dalším zápase. Tam jim měl tvořit překážku Maršov.
Tygři bohužel dorazili v malém počtu, proto nemohli dlouho vzdorovat a dostali také výprask.
Tentokrát skončil zápas 7:1.
Tygři se ještě snažili zabojovat v druhém zápase s Orlem. Orel si udělal však těsný náskok 1:0,
pak 2:1. Bohužel hráči Tygrů již neměli dostatek sil, aby utkání otočili, proto jsou stále bez výhry.
V odpolední části se představil další nováček, Beta Tišnov. Čekal je však nelehký úkol
v podobě úřadujícího mistra. Flegmatik hned ze začátku předváděl kvalitní hru a se soupeřem si
pohrával. Někteří hráči Bety Tišnov sice předváděli dobré individuální výkony, ale na souhru
Flegmatiků to nestačilo a zápas nakonec skončil vysoko 9:4. Svým střeleckým výkonem si u mě
Flegmatici udělali vroubek … kdo má vypisovat tolik hráčů, co dají gól 
Další zápas obstaral souboj Flegmatik – Mukls. Flegmatik neponechal nic náhodě a opět si
vytvořil poločasový náskok o dvě branky. I druhou půlku hráči kontrolovali výsledek a nakonec dali ve
druhé půlce o gól více jak soupeř a vyhráli 3:2. Po právu jim tedy patří stále první místo v lize.
Mukls si po prohraném zápase alespoň spravil chuť výhrou na Betou Tišnov, které uštědřil
výprask 7:2. Beta Tišnov jakožto nováček je stále bez bodu a s Tygry Maršov okupuje poslední místo.
Ve všech devíti zápasech padlo 67 branek (což je 7,44 na zápas). Rozhodčí museli vytasit 6
žlutých karet. Červená naštěstí dnes nepadla, i když někteří hráči k ní nemají daleko.

V neděli se pro změnu hrálo první kolo II. Ligy. Pořadatelem byli Templáři. I oni se
s pořadatelstvím popasovali dobře.
Hned v ranní čtveřici se představili tři nováčci. V prvním zápase vyzval Chalupáře tým AC
Systém z Bítýšky. K údivu všech se postupně do vedení propracovávali Chalupáři. Těžili hlavně z chyb
ACS, které doplácelo na nezkušenost s futsalovou ligou. V dresu Chalupářů se také ukázalo pár
nových tváří. Zápas nakonec Chalupáři vyhráli 5:2.
Hned v dalším zápase hrál další nováček, TJ PJK. Chalupáři nasadili stejné tempo jako zápas
předtím a hodně chybující PJK trestali z brejků. Zápas zaslouženě vyhráli 6:2. Touto výhrou si
zaslouženě, pro někoho nečekaně, vybojovali přední místo v tabulce.
Další dva zápasy obstaral také nový tým, a to Drink Team. Postupně si poradil jak s ACS, který
opět pokračoval v nepřesné hře a zahazováním šancí. Výsledek byl nakonec 8:1. Další zápas byl pro
Drink Team o hodně těžší. V cestě jim stálo PJK. Po poločase byl zápas vyrovnaný a nic
nenasvědčovalo tomu, že by mělo padnout více gólů. Po pauze však začala kanonáda. Padlo 7 gólů.
Nakonec se z výhry 4:3 radoval Drink Team.
Polední část obstarali již týmy hrající KLF delší dobu. První zápas byl mezi FCB 07 a
Nedámetem. FCB 07 potvrdilo roli favorita a celkem jednoznačně zvítězilo 5:1 a připsalo si letošní
první body.
V dalším zápase se ukázal tým Cote s Nedámetem. Zápas byl ale plný nepřesných akcí a
náhodných střel. Cote se ujalo ještě v první půli vedení. O vedení přišli těsně před koncem, kdy
Nedámeto srovnalo na 2:2. Následoval tedy penaltový rozstřel, který potvrdil bonusový bod
Nedámetu hned po první sérii.
Další zápas obstaralo opět Cote, tentokrát s FCB 07. Celý zápas se hrál hodně z obrany a
nenabízel ani moc šancí. Za to karet požehnaně, hlavně červené. Na každé straně padla jedna a to za
zmaření jasné gólové šance. I když dle mého názoru to možná na červené nebylo (pokud má někdo
jiný názor, tak má na něj samozřejmě právo), rozhodčí posoudil, jak posoudil. Jediný rozdíl byl v tom,
že hráč FCB 07 ještě počastoval pár výroky v průběhu hry rozhodčího. Vzhledem k tomu, že hráči
podali protest (částečně uznán), rozhodli jsme se dát tresty následující: Fikar Ondřej 1x STOP,
Novosad Tomáš 2x STOP. Rád bych upozornil, že i když rozhodčí něco pískne špatně, tak stejně
nemáte právo mu nadávat. Vyloučený hráč by měl také opustit areál hřiště. Rozhodčím to na klidu
moc nepřidá, když jim někdo nadává ….
V odpolední části se ve dvou zápasech představili Templáři. Prvním soupeřem jim byl
Kampos. Vzhledem k vedru jaké panovalo se ani jeden tým nehnal moc dopředu. Templáři po celou
dobu zápasu drželi míč na turfech a Kampos k ničemu velkému nepustili. A když pustili, byl z toho
gól. Templáři se však nevzdali a pořád hráli svoje, což se jim vyplatilo a vyválčili výhru 2:1.
Dalším soupeřem Templářů byl Respect. Bohužel pro respect, to byl snazší zápas pro
Templáře než ten předtím. Templáři opět tlačili a také až na pár výjimek Respect do ničeho nepustili.
Postupem času zvyšovali svůj náskok až do hranice čtyř branek.
V podobném stylu se odehrávaly zápasy Lelekovic. V prvním zápase také tlačili na dobře
v obraně hrající Kampos. Odměnou jim byla hubená výhra 1:0.
V posledním zápase hracího dne si poradili Lelekovice také s Respectem, který se alespoň
zmohl na jeden čestný gól a prohrál 4:1.
Celkem padlo dnes 56 branek (což 5,1 na zápas). Rozhodčí vytáhli celkem 11 karet z toho 9
žlutých a 2 červené.

