HODNOCENÍ OKRESNÍCH FUTSALOVÝCH SOUTĚŽÍ DĚČÍN
PODZIM 2015

V pátek 13.11. ukončili své podzimní boje okresní futsalisté. Ve dvou soutěžích (okresní
přebor, okresní 1. třída) startuje 27 týmů. Bylo naplánováno 167 zápasů. Odehrálo se 162.
Pět bylo kontumováno. Na všechny zápasy se dostavil nominovaný rozhodčí. Futsalistům
přálo počasí. Většina zápasů se odehrála za sucha a relativního tepla.
V okresním přeboru přezimuje na čele Bílý Balet. Ztratil jen čtyři body za dvě remízy.
Několikrát měl ale velké štěstí, když výsledek zachraňoval v posledních minutách a na jaře
nebude jeho pozice lehká. Druhé místo Huntířova není překvapením. Pokračuje v dobrých
výkonech z jara. Dece Computers velmi pomohlo posílení o hráče z končící Jamajky. Hlavně
na brankařském postu. Hezouni omlazují kádr a jestliže mladí hráči vydrží, mohou již příští
rok opět atakovat nejvyšší příčky. Jílové konečně předvádí výkony, které odpovídají kvalitě
jeho kádru. Nejúspěšnější z trojce nováčků je Mexico. Ostatní týmy střídají dobré a horší
výkony a doufají v lepší jaro.
V 1. třídě suverénně vévodí Pelikans Legends. Ostatní týmy převyšují o několik tříd a jestli
vydrží, budou patřit k favoritům i ve vyšší soutěži. Druzí Galacticos „B“ se dlouho bodově
drželi z lídrem tabulky. Jestliže se ale zachrání jejich áčko, postoupit nemohou. O druhé
postupové místo se svede tvrdý boj. Utkají se v něm Pop Servis, El Clasico a možná Stará
dáma. Nejblíže má k němu Pop Servis. Jen si musí dát pozor na zbytečné ztráty bodů se
slabšími soupeři. Pro El Clasico zase hovoří lepší obrana v čele s brankařem. Stará dáma
může do tohoto boje zasáhnout pokus stabilizuje svůj kádr, který je moc úzký. Ostatní
mužstva nemají postupové ambice a hrají futsal pro radost.
V zimní přestávce se uskuteční pohár FAČR ve futsalu. Jarní mistrovské boje začnou v pondělí
14.3. 2016 a po třinácti týdnech se uzavřou v pátek 10.6. Páteční zápasy hrané doposud
v Březinách se přesouvají na Kocandu. V průběhu února se uskuteční krajský turnaj starých
gard. Děčín v něm má kvótu tří účastníků. Pokud by byl větší zájem, proběhne okresní
kvalifikační turnaj.
Hodnocení jednotlivců:
All-stars okres: Rangl (Hezouni) – Dědič, Čermák (oba Bílý Balet) Michl (Huntířov) Šimek (
Dece Computers)
1 třída: Němeček (El Clasico) – Florián, Mataj, Drahoňovský, Podolský (všichni Pelikans
Legends)
Střelci - okres: Matoušek 35, 1. třída: Drahoňovský 41
Brankaři s nulou Rangl 3x, Němeček 4x
Nejslušnější mužstvo: Piráti

