
             HODNOCENÍ OKRESNÍ FUTSALOVÉ SEZÓNY 2015/16 

 

V pátek 10.6. byla závěrečným 26. kolem ukončena již 18. okresní futsalová sezóna v Děčíně. 

 Ve dvou soutěžích se jich zúčastnilo 27 celků v nichž bylo registrováno 394 hráčů. Bylo naplánováno 

364 zápasů z nichž se odehrálo 348. Zbylých 16 bylo kontumováno pro nedostavení se jednoho ze 

soupeřů. Devět kontumací nastalo v okresním přeboru, sedm ve třídě. Rozhodčí udělili 20 červených 

karet (7+13). V jednom případě byl zápas odložen pro bouřku. 

Okresní přebor se zdál být rozhodnut již několik kol před koncem. Bílý Balet měl velký náskok a 

směřoval za vítězstvím. Závěrečná fáze soutěže se mu však nevydařila a nakonec zvítězil jen 

s náskokem jednoho bodu získaného šťastně v duelu s Hezouny. Za výkony v celém ročníku si, ale 

titul zaslouží. Na rozdíl od všech ostatní mužstev neměl většinou problémy ze složením kádru který 

mu chodil pravidelně na všechny zápasy. Druhý Huntířov se nevyvaroval výkyvů v kvalitě své hry, 

ovšem druhé místo získal po právu a suverénně. Třetí Hezouni si prošli hlavně na jaře krizí když se 

scházeli ke svým zápasům v malém počtu hráčů a bronz je pro ně maximum možného. Čtvrtý Denas 

byl celek nevyrovnaných výkonů. Dokázal porazit favority, ale také dvakrát vůbec na utkání nepřijít. L 

Pátí Dece Computers sahali po dobré sezóně výše, v přímých soubojích z celky z čela tabulky však 

většinou prohráli. Jílové potvrdilo, že má ve svých mladých hráčích dobrou budoucnost. Již letos ho 

dělilo od bronzu vítězství v posledním kole. Sedmé Mexico a osmá Nota jsou celky z úzkého 

prostředku tabulky. S nevyrovnanými výkony. Můžou potrápit kohokoli, ale hlavně Nota může také 

s kýmkoli prohrát. Celky na ostatních místech bojovali po celou nebo aspoň část sezóny o záchranu. 

To se díky reorganizaci soutěží podařilo jen Slovance která se  28 body posunula do čela historické 

tabulky okresního přeboru a DC Východu. Celky Rudá Hvězda, Galacticos, Boca Juniors a Stado 

sestupují do 1. třídy. 

V 1.třídě suverénně dominovali Pelikans Legends. Vytvořili několik rekordů. V počtu získaných bodů, 

nastřílených branek a jejich hráč Kamil Podolský v počtu nastřílených branek jedním hráčem za 

sezónu když mířil přesně 90x. Druhá Stará dáma měla po pokaženém podzimu vynikající jaro, 

prohrála je jednou a zaslouženě postoupila z druhé příčky. Třetí béčko Galacticos těžilo naopak 

hlavně z vynikajícího podzimu. Po bronzu sahalo též El Clascico. Vůbec mu však nevyšlo poslední kolo. 

Své ambice nenaplnil Pop Servis když na jaře totálně zklamal. Ostatní celky neměli přehnaná 

očekávání a jejich snahou bylo hlavně si s chutí zahrát. Překvapilo zlepšení Pirátů. 

V okresním poháru zvítězili Pelikans Legends. V krajské poháru přešla přes první kolo jen Slovanka. Ve 

druhém kole ztroskotala na Combixu UL.  

Zápasy krajského poháru, ale nejen ty ukázaly na největší slabinu rozvoje futsalu na Děčínsku. A tou 

je absence odpovídající sportovní haly. Tento problém trvá léta a při současné  „aktivitě“ magistrátu 

to nevypadá na jeho vyřešení.  

Ideální sestavy - okres:  Rangl (Hezouni) – Čermák, Dědič (oba Bílý Balet), Michl, Beneš (oba 

Huntířov)) 

Třída: Němeček (El Clasico) – Mataj, Florián, Drahoňovský, Podolský (všichni Pelikans Legends) 

Pořadí střelců: okres – 60 Matoušek (Nota), 50 Dědič (B. Balet), 47 Cisár (Mexico) 

                            třída  -  90 Podolský, 68 Drahoňovský (oba Pelikans), 62 Burian (Galacticos „B“) 

Brankaři s nulou: 5x Němeček (El Clasico) 

Nejslušnější mužstvo okresních futsalových soutěží: Bílý Balet „A“ 



Nový již 19. ročník okresních futsalových soutěží bude zahájen v pondělí 15.8.  Superpohárem mezi 

Bílým Baletem a Pelikans Legends. Boje ve dvou soutěžích (okresním přebor, okresní 1. třída)  

vypuknou o týden později. Jelikož obě soutěže nemají jako doposud na plánu stejný počet kol 

odehrají okres 22 a třída 26 kol. Podzimní boje tedy  potrvají do 4.11. v okrese a do 18.11. třídě. 

Složení soutěží pro soutěžní ročník 2016/17 – okresní přebor (12 týmů): Bílý Balet, Huntířov, Hezouni, 

Denas, Dece Computers, Jílové, Mexico, Nota, Slovanka, DC Východ, DC Pelikans Legends, Stará dáma 

1. třída (13 týmů): Rudá Hvězda, Galacticos, Boca Juniors, Stado, El Clasico, Pop Servis, Malá Veleň, 

Česká Kamenice, Bodlo, Bílý Balet“B“, Piráti, Sporting Club, Armex Energy 

 


