FUTSAL DĚČÍN: HODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY 2016
V pátek 18.11. ukončili své podzimní boje okresní futsalisté. Dvou soutěží, okresního přeboru a
okresní 1. třídy se zúčastnilo 25 týmů. Z naplánovaných 144 zápasů se odehrálo 138. Šest bylo
kontumováno. Rozhodčí udělili 14 červených karet. Nejtrestanějším mužstvem byl Sporting Club.
Utkání se odehráli na hřištích Slavoj, Březiny, Kocanda, ZŠ M. Tyrše a Č. Kamenice. Na hřišti TJ Slavoj
došlo po letní rekonstrukci 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 se sedmi bodovým náskokem Huntířov. Prohrál tak
jako tradičně v prvním kole se Slovankou, pak však následovala jen samá vítězství. Někdy se štěstím,
na to se však historie ptát nebude. Vítězství v soutěži má Huntířov jen ve svých rukou. Při stabilním
výkonu v jarní části by to měl dokázat. Za ním následují celky jenž dělí pár bodů. Druzí Dece
Computers musejí být s podzimem spokojeni. Škoda několika ztrát bodů, ale druhé místo je pěkné.
Třetí Denas prohrál v prvních dvou kolech. Pak následovala řada výher. Kaňkou je kontumace
v posledním kole kdy se k utkání nedostavil. Zklamáním je až čtvrté místo a hlavně bodový zisk Bílého
Baletu. Po zisku titulu v minulém ročníku se projevila částečná ztráta motivace. I pátí Pelikans
Legends nenaplnili očekávání. Kumulace zranění a disciplinárního trestu se na bodovém zisku
projevila. Mexico střídalo lepší výkony se slabšími, celkově však nezklamalo. Smůlu měla Slovanka.
Třikrát za sebou se jí nedostavil k zápasu soupeř. Tím pádem byla téměř měsíc bez soutěžního utkání.
Mužstva na dalších místech Jílové, Nota, DC Východ, Stará dáma střídala období kdy překvapivě
vítězila i nad silnějšími soupeři se zápasy kdy podávali velmi slabé výkony. Velkým zklamáním je
podzimní představení Hezounů. I když mají v kádru kvalitní fotbalisty nezískali ani bod.
V nižší soutěži vládne v půlce soutěže El Clasico. Hlavně díky pozorné obraně, kvalitním brankařům a
střelci Beutlerovi. Největším překvapením podzimu je nováček Armex Energy jenž přezimuje na
druhém místě. Má vyvážený kádr s kvalitním brankařem, dobrou obranou i hráči co umí vstřelit gól.
Třetí Boca Juniors nedokázala udržet svou vysokou výkonnost po celý podzim. Čtvrté Bodlo musí být
z první polovinou soutěže plně spokojeno. To neplatí pro Galacticos. Ti několikrát doplatili na velmi
úzký kádr. Malá Veleň se dlouho držela v dosahu čela tabulky. Závěrečná kola se jí však nevydařila.
Umístění celků Bílý Balet „B“, Česká Kamenice, Stado, Pop Servis, Piráti odpovídá předpokladům
před sezónou. Zklamáním je Rudá Hvězda, té podzim hrubě nevyšel. Více bodů a hlavně lepší výkony
se očekávaly od Sporting Clubu. Celkově lze říci, že v této soutěži nemá po podzimu nikdo nic jisté.
Porazit může až na vyjímky každý každého a bude rozhodovat to, jak se mužstva dokáží sejít na daný
zápas a jak komu bude přát štěstí.
All stars podzimu – okres: Tomáš – Michl, Beneš (všichni Huntířov), Šimek (Dece Computers),
Červenka (B. Balet)
Třída: Pašek - Sluka (oba Armex), Beutler Tomáš, Šindelář (oba El Clasico), Virkovský (Boca Juniors)
Střelci – okres: 34 Červenka, 25 Drahoňovský (Pelikans Leg.), 21 Timofij (Denas), Čermák (B. Balet)
Třída – 31 Virkovský, 30 Beutler Tomáš. 28 Burian Martin (Galacticos)
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 budou zahájeny ve třídě 22.3. v okrese 5.4. Ukončení sezóny mají obě soutěže naplánovány
na 16.6.

