TURNAJOVÉ ÚSPĚCHY MLÁDEŽE
Naše mládežnická mužstva se zúčastnila dvou velmi dobře obsazených turnajů
a přivezla medailové umístění.
Prvním turnajem byl „Memoriál Rudolfa Procházky“ Fotbalový turnaj přípravek kategorie 2008 a mladší

2. místo
Rudolf Procházka byl dlouhodobým funkcionářem a předsedou sportovního klubu SC Smilovice a zasloužil se
tak o rozvoj sportu i Sportcentra ve Smilovicích.
Memoriál Rudolfa Procházky ve Smilovicích byl odehrán 1.9.2018 a naše společné mužstvo Smilovice-Nebory
předvedlo velmi dobrý výkon a zaskočilo své soupeře. Postupně jsme poráželi papírově silnější mužstva věhlasných
klubů.
V prvním utkání jsme porazili SFC Opava 5 : 2 (góly – V. Galacz 3, F. Polášek 1, F. Noga 1).
Druhé utkání bylo vyrovnanější, naši hráči dali do hry více bojovnosti a porazili mužstvo MFK Frýdek-Místek 4 : 3
(góly – V. Galacz 2, V. Mikoláš 1, Š. Cicvárek 1).
Ve třetím utkání šlo o derby proti mužstvu FK Fotbal Třinec a bylo z toho další vítězství v poměru 5 : 4 (góly –
F. Polášek 2, V. Mikoláš 2, V. Galacz 1)
V posledním utkání jsme narazili na doposud neporažený tým MFK Vítkovice, a i když jsme bojovali co šlo, soupeř byl
lepší ve všech směrech a prohráli jsme poměrem 4 : 1, když jedinou branku vstřelil V. Galacz.
Tato prohra našemu mužstvu, trenérovi ani všem rodičům nezkazila velkou radost z převedených výkonů, vždyť druhé
místo na tak kvalitně obsazeném turnaji je velký úspěch.
Druhý turnaj byl turnaj pořádaný klubem MFK Havířov - sobota 8.9.2018
Na tomto turnaji jsme hráli ve dvou kategoriích se společným mužstvem Nebory – Smilovice.
V kategorii mladší přípravka 6. MÍSTO: ve čtyřčlenné skupině jsme odehráli tři utkání s výsledky: porazili jsme
GASCONTROL Havířov 6 : 0, zremizovali jsme s mužstvem Slovan Havířov 3:3 , když jsme vedli již o tři branky a prohráli
s mužstvem TWORKOV B 6:2. Měli jsme smůlu a díky horšímu skóre jsme hráli o 5. – 6. místo. V tomto utkání jsme
prohráli až v prodloužení. Děti si turnaj užily a nevadilo jim ani deštivé počasí.
V kategorii starší přípravka 3. MÍSTO: stala se nám obdobná věc, nepostoupili jsme do finále díky horšímu skóre, ale
v utkání o třetí místo jsme nešetřili soupeře a nadělili jsme mu sedmičku.
Výsledky ve skupině: GASCONTROL Havířov 2:1, Slovan Havířov 3:3, TWORKOV 3:2.
Utkání o třetí místo : JASTRZEBE ZDRUJ : NEBORY-SMILOVICE 1:7

