FUTSAL DĚČÍN: HODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY 2017
V pátek 18.11. ukončili své podzimní boje okresní futsalisté. Dvou soutěží, okresního přeboru a
okresní 1. třídy se zúčastnilo 26 týmů. Z naplánovaných 157 zápasů se odehrálo 151. Šest bylo
kontumováno. Rozhodčí udělili 14 červených karet. Nejtrestanějšim mužstvem byl DC Bombers.
Utkání se odehráli na hřištích Slavoj, Březiny, Kocanda, ZŠ M. Tyrše a Srbská Kamenice. Na hřišti TJ
Slavoj došlo k pronikavému zlepšení hrací plochy a je opět regulérním hřištěm pro futsal. Vedení
soutěže se spolu s rozhodčími snažilo zamezit tvrdé hře a hlavně hrubému, neslušnému chování
hráčů. Částečně se to podařilo, ale mnoho práce mají rozhodčí a vedení soutěže ještě před sebou.
V okresním přeboru po podzimu jasně dominuje s velkým bodovým náskokem dvojce Pelikans
Legends a Bílý Balet. Oba týmy nepoznali hořkost porážky a na jaře si to rozdají o vítězství v soutěži .
Další mužstva budou bojovat již jen o bronz.Třetí příčku po podzimu zatím okupuje největší
překvapení El Clasico. Hodně záleží jak se mužstva sejdou vždy k danému utkání. Tam mají Jílové,
Denas i Dece Computers rezervy. Huntířov po špatném začátku v závěru několikrát bodoval na plno.
Slovanka přišla o pár bodů smolně v závěru utkání , ale je v půlce sezóny spokojena. Stará dáma, Nota
a hlavně zklamání podzimu Mexico si určitě těch bodů představovali více. Galacticos, Pop Servis a
Bocu Juniors jako nováčky na chvostu tabulky čeká tvrdý boj o záchranu.
V nižší soutěži mohou na dvě postupová místa reálně myslet tři celky. Bodlo, Espanyol a Malá Veleň.
Rudá Hvězda a Česká Kamenice hrály dobrý futsal, měli však ve své hře i výkyvy,Ostatní ctýmy hráli
hlavně pro radost ze hry a utužení party.
All stars podzimu – okres: Němeček (El Clasico) – Florián, Drahoňovský (oba P. Legends), Červenka,
Čermák (oba B. Balet)
Třída: Fiala - Cafourek (oba Bodlo), Rohlíček (Espanyol, Brom (M. Velen)
Střelci – okres: 34 Červenka, 25 Drahoňovský (Pelikans Leg.), 21 Timofij (Denas), Čermák (B. Balet)
Třída – 21 Prchal (Bodlo), Svoboda (R. Hvězda) 20 Cafourek, Kindl (Espanyol)
V zimních měsících se odehraje pohár FAČR. Nejprve okresní, poté krajská kola. Ty bohužel většinou
na palubovkách soupeřů. V našem městě totiž i přes letité sliby radnice stále chybí odpovídající
sportovní hala. Tu už mají pomalu v každé větší vesnici, ale v padesátitisícovém Děčíně stále ne.
Jarní boje 2018 budou zahájeny v okrese 21.3. ve třídě 2.4. Ukončení sezóny mají obě soutěže
naplánovány na 15.6.

