
HODNOCENÍ PODZIMNÍ FUTSALOVÉ SEZÓNY 2022 V DĚČÍNĚ 

V pátek 4. listopadu byla zdárně ukončena podzimní část okresních futsalových soutěží 2022/23. 

Ve dvou soutěžích statovalo 18 týmů. Deset v okresním přeboru a osm v 1. okresní třídě. 

Bylo naplánováno  89 zápasů z nichž byly  dva kontumovány pro nedostavení se jednoho z celků. 

Tři duely byly sehrány v náhradním termínu z důvodu poruchy umělého osvětlení na Kocandě. 

Zápasy se odehrály ve sportovním duchu. Rozhodčí udělili jen dvě červené karty. 

Lídrem okresního přeboru je po podzimu DC United který neztratil ani bod i když měl v několika 

zápasech namále ale vždy dokázal strhnout vítězství na svou stranu. Pronásleduje ho Nota která 

ztratila body právě jen s vedoucím týmem tabulky. Mužstev na 3. – 5. místě což jsou Huntířov, Malá 

Veleň a Pelikans Legends se bude týkat  na jaře boj o bronzovou příčku. Největším překvapením 

podzimu je  Malá Veleň která dlouho atakovala samé čelo tabulky.  

Týmy Dece Computers, Slovanka, Stado a Galacticos by si to měli dle předpokladů v druhé půlce 

soutěže rozdat o konečné šesté místo v tabulce. Poslední El Clasico bude na jaře doufat v první 

bodový zisk jelikož na podzim jim body několikrát smolně utekly.  

V nižší soutěži se na prvním místě usadila Rudá Hvězda. Sice v prvních dvou kolech prohrála, ale pak 

následovalo osm vítězství v řadě a posun do čela tabulky. Druhé Bodlo oproti tomu dlouho jen 

vítězilo pak však získalo za tři kola jen bod. Na nejméně na bronzovou příčku mohou myslet týmy DC 

United „B“, Bílý Balet a Nota „B“. Mužstva Bombers, Pop Servis a El Clasico „B“  hrají hlavně pro 

radost a nemají žádné výkonnostní cíle. 

Až na již zmiňované poruchy  umělého osvětlení na Kocandě se podzim odehrál bez větších 

komplikací, futsalistům přálo i počasí.  

Nyní následuje dlouhá pětiměsíční přestávka. Během níž startuje Futsal Děčín v již rozehraném 

Krajském přeboru. Tým U15 odehraje také svůj Krajský přebor. V lednu bude odstartován za účasti 

čtyř celků okresní pohár. 

Jarní část soutěží bude odstartována pro třídu 3.4. a pro okres 17.4. 2023. Ještě předtím, v březnu se 

uskuteční tradiční zahajovací seminář. 

 

Pořadí střelců: Okres : 1. Dančo Kamil (Huntířov) – 20 

                                        2. Valštýn Matěj (M. Veleň) – 19 

                                        3. Rakušan Vít (Stado) – 18   

                         1. třída:  1. Prchal Roman (Bodlo) – 17 

                                         2. Štipský Jarosalv (B. Balet) – 16 

                                        3. Kalaš Roman (R. Hvězda) - 14 

 

 

 


