Druhý ročník zimní halové soutěže mládeže TJT ZLM 2018/2019
zakončilo finálové kolo mladších žáků.
V neděli 17.3.2019 bylo odehráno poslední finálové kolo TJT ZLM.
Zimní liga je organizovaná jako taková mini soutěž pro mládežnická mužstva z Třinecka, Jablunkovska a Těšínska. Za
finanční podpory OFS F-M ji již druhým rokem pořádají členové TJ Nebory. Soutěž má pomoci všem klubům, které mají
v zimně problém s tréninky z důvodu nedostatku sportovních hal. Tento 2. ročník nám ukázal, že je v regionu o tuto
čtyřměsíční soutěž zájem.
Soutěž se hrála ve třech věkových kategoriích. Celkem se soutěže zúčastnilo 24 mužstev a počet hráčů se pohyboval
na hranici 300.

První kategorií byla MP - hráči 2010 a mladší (8 mužstev)
Po odehraní třech kol ve sportovní hale Smilovice proběhlo v sobotu 2.3.2019 ve sportovní hale STARS Třinec finálové kolo.
Svými vyrovnanými výkony obhájilo prvenství z prvního ročníku mužstvo FK Fotbal Třinec A, a to bez porážky. Na druhém
místě se umístilo mužstvo SC Smilovice a třetí se stejným počtem bodů skončilo mužstvo 1. FK Spartak Jablunkov.
O umístění na druhém a třetím místě rozhodoval až vzájemný zápas, který vyhrálo mužstvo Smilovic 2:0. Čtvrtou příčku
obsadilo mužstvo TJ Nebory, kterému se podařil husarský kousek, když v posledním utkání porazil mužstvo Smilovic a
připsal si zasloužené body. Pátí skončili hráči nováčka soutěže SK Návsí a šesté místo obsadilo mužstvo dalšího nováčka
TJ Písek. Šestý Písek odsunul na sedmé místo mužstvo FK Český Těšín, když při vyrovnaných bodech a vzájemné remíze
rozhodoval podíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami. Osmou pozici obsadilo mužstvo FK Fotbal Třinec B.
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Druhou kategorií byla SP - hráči 2008 a mladší (8 mužstev)
Finálové kolo proběhlo 10.3.2019 v Hale STARS Třinec. Vítězem se stalo mužstvo FK Fotbal Třinec A, které ve finále
porazilo společné mužstvo TJ Nebory - SC Smilovice. Bronzovou medaili získalo mužstvo TJ Sokol Mosty, které odsunulo
na čtvrtou pozici FK Český Těšín. Další umístění: páté místo TJ Oldřichovice, šesté místo 1. FK Spartak Jablunkov,
sedmé místo FK Fotbal Třinec B a osmé skončilo mužstvo TJ Slovan Horní Žukov.
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Třetí kategorií byli MŽ - hráči 2006 a mladší (8 mužstev)
Finálové kolo proběhlo 17.3.2019 v Hale STARS Třinec. Vítězem se stalo mužstvo 1. FK Spartak Jablunkov, které ve
finále porazilo společné mužstvo TJ Oldřichovice. Bronzovou medaili získalo mužstvo FK Český Těšín, které odsunulo na
čtvrtou pozici vítěze základní části TJ Nebory - SC Smilovice. Další umístění: páté místo TJ Sokol Hnojník, šesté místo
TJ Beskyd Bukovec, sedmé místo TJ Dobratice a osmé skončilo mužstvo Fotbal Písek.

