22.ročník Olešnických sportovních her 6.10.2017
Náš tým: Gazdík, Demeter M., Demeter J., Horváth, Galba, Žlebek
Pedagogický dozor: Caletka, Friedl
Vzhledem k úspěchu v předchozích dnech na Branném závodu v Biskupcích měli naši reprezentanti
velkou chuť opět dosáhnout na stupně vítězů. Po výborném gulášku v jídelně VÚ Olešnice jsme se
přesunuli na místo dnešního fotbalového turnaje, a to na venkovní škvárový svatostánek FC ROMA
Olešnice. Zde se chlapci převlékli do dresů, pak se řádně rozvičili a následně jim byla doporučena
vhodná taktika hry.
Na zahájení se sešlo pět týmů- Olešnice, Dřevohostice, Nový Jičín, Střílky a Moravský Krumlov.
Hrálo se v počtu hráčů 5+1, 2 x 8 minut a dle pravidel malé kopané. V prvním utkání jsme se střetli
s týmem Střílek. Zde byla znát nesehranost týmu a přemotivovanost. I proto tento zápas skončil
remízou.
V následném utkání s Moravským Krumlovem již vyhráli 2:0. A ve třetím utkání to byl gólový
koncert v našem podání , neboť jsme porazili Nový Jičín 6:0, a to ještě nebylo spoustu akcí
proměněno. Bohužel v posledním zápase jsme díky našim chybám a neproměňování vyložených šancí
prohráli s domácí Olešnicí 2:4. Získání zlata tak záviselo na výsledku utkání Olešnice s Moravským
Krumlovem, kdy remíza či výhra Krumlova by nás díky bodům posunula na tu nejvyšší metu. A tak
jsme mohutně fandili Moravskému Krumlovu.
Do poslední chvíle jsme byli v napětí, ale nakonec přece jen Krumlov zvítězil a my se tak mohli
radovat ze získání „zlatého“ poháru a pokračovat tak ve vítězném tažení tohoto týdne. Nutno dodat,
že celý turnaj se odehrával za velké nepřízně počasí, což výrazně změnilo terén hřiště. Ale nadšení a
touha po vítězství našich chlapců byla natolik velká, že v zápolu hry tento fakt ani nevnímali.
Jsme rádi, že nás chlapci opět vzorně reprezentovali, a to nejen po stránce sportovní, ale i
výchovné. Všichni se již těšíme na turnaj v kopané 11.10.2017 u nás, abychom mohli opět bojovat o
medaile. Sportu zdar!

V Dřevohosticích 7.10.2017

Zapsal: Friedl

