
 

Naše společné mužstvo MŽ bojovalo do konce a skončilo 

nakonec na pěkném čtvrtém místě. 
V sobotu 10.2.2018 proběhla ve sportovní hale STARS Třinec již druhá část prvního ročníku sportovního projektu Třinecko-

Jablunkovsko-Těšínské ligy mládeže v kopané, a to finálové kolo v kategorii mladších žáků ročník 2005 a mladší. Této věkové 

kategorie se zúčastnilo i naše společné mužstvo Nebory- Smilovice. Naše mužstvo se v základní části umístilo v herním 

systému „každý s každým dvakrát“ v celkové tabulce na velmi pěkném čtvrtém místě. Mužstvo ve finálovém kole řešilo 

hlavně otázku, kdo bude v bráně, protože tři potencionální brankáři byli nemocní. O tento post se nakonec podělili Filip 

Čudek a Marek Pyszko, kteří svými zákroky v penaltovém rozstřelu o třetí místo doslova vyburcovali naši lavičku i početně 

obsazené hlediště z řad rodičů. I přes porážku musíme poděkovat všem hráčům, trenérům i celému organizačnímu týmu TJT 

ZLM za nezapomenutelný zážitek.  

Kategorie mladších žáků se v prvním ročníku zúčastnilo celkem osm mužstev. 90 dětí odehrálo během soutěže MŽ mezi 

sebou úctyhodných 72 utkání a strávily na hrací ploše celkem 1440 min. 

Finálové kolo se hrálo ve dvou skupinách, a to FINÁLOVÉ (1. – 4.) a FINÁLE ÚTĚCHY (5. – 8.) 

Po odehrání finálové skupiny systémem každý s každým se ve finále utkala mužstva TJ Sokol Hnojník  a 1. FK Spartak 

Jablunkov. Vítězem kategorie po finálovém výsledku 4:1 se stalo mužstvo Hnojníku. Druhé místo obsadilo mužstvo  1. FK 

Spartak Jablunkov. Utkání o třetí místo bylo mnohem vyrovnanější. Třetí místo obsadilo mužstvo Slovan Horní Žukov, které 

porazilo čtvrté společné mužstvo TJ Nebory + SC Smilovice až po penaltovém rozstřelu. Utkání skončilo v řádné hrací době 

2:2. 

Finále útěchy, které se hrálo stejným systémem jako finálová skupina vyhrálo a páté místo obsadilo mužstvo FK Český Těšín, 

které porazilo šestý tým turnaje TJ Písek 4:0. Sedmé místo obsadilo po penaltovém rozstřelu mužstvo TJ Oldřichovice  a osmé 

místo patřilo mužstvu TJ Dobratice. 

 

 

 



UTKÁNÍ O TŘETÍ MÍSTO (PENALTOVÝ ROZSTŘEL) 

(Slovan Horní Žukov – TJ Nebory + SC Smilovice) 

 

ROZHODUJÍCÍ MOMENT (LOSOVÁNÍ, KDO BUDE ZAČÍNAT KOPAT PENALTY) 

 

TO BYLY NERVY !!!!!!!!!!!!! 

 
NESKUTEČNÁ RADOST, RUSZ VYROVNÁVÁ NA 3:3 



 

 

 

 

 

 

 

 

NAPĚTÍ V HLEDIŠTI I NA HRACÍ PLOŠE PŘI ROZHODUJÍCÍM POKUTOVÉM KOPU. 

 

A JE DOBOJOVÁNO. KLUCI NEVADÍ, VŠICHNI VÁM DĚKUJEME ZA 

PŘEDVEDENÝ VÝKON !!! 

 

A TAKHLE SE BAVILI DIVÁCI Z ŘAD RODIČŮ 


