3. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO MLÁDEŽNICKÉHO
FOTBALOVÉHO TURNAJE POD NÁZVEM „ZINA CUP
NEBORY“ SE VYDAŘIL.

V sobotu 3.6.2017 se ve sportovním areálu TJ Nebory uskutečnil již 3. ročník mezinárodního
mládežnického turnaje hráčů ročníku 2007 a mladších, letos pod názvem „ZINA CUP NEBORY“.
S ohledem na zájem klubů o minulé ročníky turnaje byl tentokrát počet mužstev navýšen z šesti na
osm. Počet hráčů turnaje se tedy vyšplhal na číslo 121, a to včetně dvou dívčích družstev složených
z hráček TJ Nebor, 1. FK Jablunkov a FK Český Těšín. Děvčata mezi sebou odehrála přátelské
utkání v rámci propagace dívčího fotbalu.
Letošní ročník turnaje byl odehrán dle nového herního systému. Turnaj byl rozdělen na ZÁKLADNÍ
ČÁST: dvě skupiny po čtyřech týmech (každý s každým), FINÁLOVÁ SKUPINA: o 1. – 4. místo, kdy
postupují první dvě mužstva ze skupin s přenesenými výsledky a SKUPINA O UMÍSTĚNÍ: o 5. – 8.
místo, kdy postupují třetí a čtvrté mužstvo ze skupin s přenesenými výsledky. Po skupinových
bojích, které byly velmi vyrovnané a do posledního utkání nebylo jasné, kdo se jak umístí, postoupili
do finálové skupiny mužstva Spójnia Zebrzydowice, SC Smilovice, Slovania Korna, UKS Lisek
Milówka a do skupiny o umístění TJ Nebory, Slávie Třebovice, TJ Oldřichovice, FK Polom Raková.
Organizátoři turnaje si jako každý rok připravili doprovodný program, kromě již zmiňovaného dívčího
utkání i technickou soutěž ve střelbě na bránu a pro nejmenší malování na tvář.
Závěrečná část turnaje odehrávajícího se na dvou hřištích se nesla již v duchu nervozity, která byla
závislá na konečném umístění mužstev, a to nejen ze strany hráčů a trenérů, ale i ze strany
povzbuzujících rodičů, kterých se sešlo na osmdesát. Vítězem turnaje se stalo mužstvo ze
Slovenska Slovania Korna, 2. místo obsadilo mužstvo z Polska Spójnia Zebrzydowice (vzájemný
výsledek 0:1 ve prospěch Korni), na 3. medajlovém místě se umístilo mužstvo SC Smilovice,
4. bramborové umístění získalo mužstvo z Polska UKS Lisek Milówka a další umístění: 5. místo
Slávie Třebovice, 6. místo hráči domácího týmu TJ Nebory, 7. místo TJ Oldřichovice a 8. místo FK
Polom Raková. Organizátoři při předávání cen vyhodnotili nejlepšího střelce turnaje hráče Spójnia
Zebrzydowice Jakuba Mayckaka z osmi góly, nejužitečněnjším hráčem turnaje se stala dívka
z mužstva UKS Lisek Milówka Marta Ponikowia a nellepším brankářem se stal hráč SC Smilovice
Patrik Miltner. Technickou disciplínu ovládli hráči Slovania Korna, kde první se umístil Vladimír
Rovniak a druhý skončil Jakub Blahuta (v této disciplíně se do konce držel hráč domácího mužstva
Jakub Rusz). Organizátor a předseda TJ Václav Rufer poděkoval všem zúčastněným za
předvedené výkony, rodičům za povzbuzování, sponzorům za podporu a všem členům TJ za pomoc
při turnaji. Zhodnocení bylo vcelku jednoduché, turnaj se pořádá pro děti, jako propagace sportu
nejen v obci, ale potažmo i v regionu a v zahraničí.
Organizátoři slíbili, že se v následujícím roce budou snažit o zorganizovaní dalšího ročníku, dost
možná za účasti i mužsva z Ukrajiny. To vše ale závisí, zda proběhne rekonstrukce hlavní budovy
(šaten), které byly postaveny v roce 1968 a jsou v havarijním stavu.
Turnaj byl ukončen hlasitým Česko–Polsko–Slovenským pokřikem „SPORTU ZDAR“ v podání
všech hráčů a rodičů.
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