2. zpravodaj Kuřimké ligy futsalu
(25 a 26. září 2010)

V sobotu 25. září se odehrálo 4 podzimní kolo I. Kuřimské futsalové ligy. Toto kolo
uzavíralo první ze čtyř hracích částí. Týmy mají za sebou tudíž osm zápasů a již hrál každý
s každým. Totéž ještě čeká týmy letos jednou. Mnoho výsledků naznačilo, jak se liga bude dále
vyvíjet a jak zhruba dopadne po podzimní části.
Hned ráno se představily týmy, které jsou letos v I. lize nové. První zápas obstaral Orel
Čebín a Beta Tišnov. Tento zápas byl v jasné dominanci Orla. Ten Betu jasně přehrával a krásnými
akcemi postupně navyšoval svoje vedení až na skóre 7:1.
V dalším zápase Orel pokračoval v tempu, a i když ABH Design vzdoroval více než hoši z
Tišnova, tak nic nebránilo Orlu připsat si další vítězství v dnešním hracím dnu. Příjemným
překvapením pro mě i pro některé „diváky“ byla hra Orlů. Většina gólů byla po pěkných akcích a
žádných unáhlených nákopech.
ABH Design si alespoň lehce napravil náladu výhrou nad Betou Tišnov. Po jasném vedení
3:0 po poločase si hráči náskok pohlídali a vyhráli 5:2. Beta Tišnov se tak krčí na dně tabulky
stále bez výhry.
Polední část představila souboje první trojky z minulého ročníku. První zápas obstaral
souboj Flegmatik – Mušketýři. Kdo čekal vyrovnaný výsledek, tak se mýlil. Po poločase, který
skončil 3:1, začali Flegmatici zvyšovat obrátky a zápas dotáhli díky třem gólům Kříže a Havlína až
na skóre 8:3.
V dalším zápase se potkaly týmy, které byly loni na druhém a třetím místě, Malhostovice
vs. Mušketýři. Zápas byl v první půlce vyrovnaný, o čemž svědčí i výsledek 2:2. V druhé půlce se
Malhostovice trhly a získaly rozhodující náskok, který jim stačil na těsnou výhru 6:5. Zápas
bohužel pokazilo pár zbytečných žlutých karet za protesty a nadávky rozhodčímu (hráč
Malhostovic dostal za zdržování hry). Padla dokonce i jedna červená. Jejím vlastníkem byl Halva
Petr z Mušketýrů. Za svoje urážky rozhodčímu si vysloužil trest na 4 zápasy.
V posledním zápase trojkola již měli Flegmatici ulehčenou práci. Malhostovicím pár hráčů
odjelo a tak nezbylo nic jiného než zkusit zápas odbránit. Bohužel čtyřicet minut je dlouhých a
tak si Flegmatici zajistili výhrou 6:1 první místo v tabulce. Flegmatik je zatím bez ztráty bodu a
jsou na nejlepší cestě obhájit loňské vítězství.
V odpoledním prvním zápase se utkal doposud třetí Orel Kuřim proti Tygrům Maršov.
Hráči Maršova bohužel doplatili na malou účast a dostali celkem 8 gólů. Jediný čestný zásah jim
povolil svou chybou brankař Orla.
Orel pak pokračoval ve spanilé jízdě proti Mukls. Tým Mukls se bohužel nezmohl na žádný
odpor a nechali tak v poklidu střílet soupeře jeden gól za druhým. Ukazatel se zastavil na skóre
12:1, což je doposud nejvyšší rozdíl v letošním ročníku KLF.
Mukls pak v bídné hře pokračoval i ve svém dalším zápase a prohrál i z oslabeným
Maršovem 5:2.

Nedělní zápasy II. ligy bohužel ani nezačaly. Přes celou noc pršelo a hřiště bylo ráno celé
pod vodou, tudíž se nedalo hrát. Všechny zápasy budou odehrány v novém termínu, který se včas
dozvíte na webových stránkách. Zřejmě to vypadá, že se zápasy odehrají po skončení II. ligy,
tedy v neděli 17. 10. 2010 ve stejném pořadí, jako se měly hrát v neděli.

