Neborovský fotbalový stánek
ovládly děti tří národností
V sobotu 23.6.2018 se uskutečnil již 4. ročník mezinárodního turnaje v mládežnické kopané. I když by se dalo říci,
že počasí nepřálo a déšť nadělal organizátorům vrásky, vše proběhlo hladce.
Tradičního již 4. ročníku mezinárodního mládežnického turnaje pod názvem ZINA CUP NEBORY pořádaný klubem
TJ Nebory se v letošním ročníku zúčastnilo celkem 132 hráčů z Česka, Polska a Slovenska. TJ Nebory v dnešní
době nedisponuje svou hlavní budovou (musela být zbourána z důvodu havarijního stavu) a její početná mladež
se nyní tísní v jedné obytné buňce. Organizátoři tohoto ročníku se rozhodli využít přilehlou budovu PZKO jako
provizorní společnou šatnu a dokázali navýšit počet mužstev na 11. Mladí fotbalisté odehráli svá utkání na
celkem třech dobře upravených fotbalových hřištích.
Tento ročník jsme zorganizovali pro dvě věkové kategorie, protože kluby měly zájem i o věkovou
kategorii U11 (hráči ročník 2010 a mladší).
V této kategorii jsme ponechali pouze pět mužstev, a to právě z důvodu malé kapacity šaten. Po velmi
vyrovnaných utkáních se vítězem této kategorie stalo polské mužstvo Winners Golkowice bez jediné prohry se
12 body. Druhé místo obsadilo taktéž mužstvo s Polska Spójnia Zebrzydowice s 9 body. Třetí místo obsadilo
domácí mužstvo TJ Nebory – SC Smilovice, které již tři roky funguje v rámci společného projektu mládeže, toto
mužstvo získalo 6 bodů.
Na čtvrtém místě skončilo mužstvo 1. FK Spartak Jablunkov se 3 body a na pátém místě se umístilo mužstvo se
Slovenska Slovania Korna.
Druhou kategorií byla U 08 (hráči ročník 2007 a mladší). Původní záměr bylo pět mužstev, ale z důvodu
převyšujícího počtu domácích hráčů na jedno mužstvo se organizátoři rozhodli doplnit počet na šest mužstev a
dali šanci zahrát si o medaile i ostatním hráčům mladšího věku v týmu „B“.
Turnaj již od začátku ukázal, že výběr mužstev se povedl. Kvalita mužstev, byla velmi vyrovnaná.
Nejdramatičtějším utkáním bylo utkání domácího ,,A“ mužstva ze Slovenským mužstvem FK Slávia Staškov.
Domácí tým sice prohrál po velkém boji 7:6, a to v utkání vedl o dvě branky, ale ukázala se zkušenost
slovenských hráčů, které mělo i dva reprezentanty a výsledek otočili. Vítězem turnaje se stalo mužstvo FK Slávia
Staškov s 15 body. O umístění na druhém a třetím místě po vzájemné remíze a přepočtení rozdílu gólu se
umístilo s 10 body polské mužstvo Winners Golkowice a odsunulo na třetí pozici domácí mužstvo TJ Nebory –
SC Smilovice „A“. Na nepopulárním čtvrtém místě se 6 body se usadilo mužstvo Slávie Třebovice. Na pátém
místě se 3 body se umístilo mužstvo Spójnia Zebrzydowice, se kterým má naše TJ již pět let partnerské klubové
vztahy. Šesté místo obsadilo bez jediné výhry mužstvo TJ Nebory – SC Smilovice „B“, které předvádělo velmi
bojovný výkon a sbírali hlavně zkušenosti.
Organizátoři turnaje mysleli při oceňování na všechny účastníky turnaje. Hodnotné ceny ve formě sošek,
plaketek, medailí, pohárů a diplomů pro všechny týmy a fotbalové míče pro první tři mužstva, doplněné i
individuálními oceněními ve formě plaketky pro nejlepšího střelce, nejužitečnějšího hráče a nejlepšího brankáře
v každé kategorii, předávala spolu s organizátorem turnaje Václavem Ruferem starostka města Třince Věra
Palkovská a místostarosta Ivo Kaleta.
Paní starostka poděkovala všem mládežnickým hráčům za účast na tomto turnaji, za vzornou reprezentaci svých
klubů a předsedovi pořádající TJ Václavu Ruferovi za organizaci tohoto klání. Starostka města ocenila práci všech
členů TJ v oblasti výchovy mládeže v obci. Věří, že se podaří společnými silami vyřešit nynější nastalou kritickou
situaci chybějícího sportovního zázemí.
Bronzové medaile domácích jsou úspěchem a signálem pro trenéry, že jdou správným směrem.

