
Výsledky 8.kola AFL Klatovy 

 

V zimní amatérské lize pokračovalo nadstavbové kolo, kde hrají první a poslední čtveřice základní 

části o konečné umístění. 

 

O 5-8 místo: 

Tučňáci-Bidlo  6-3  pol.4-2      

branky - Petruška Patrik3,7m.,Šmolc Jiří 24,38m.,Jarabica Stano 11m.,Flaks Vladislav 18m.-----Hanzlík 

Jiří 12,25m.,Hruška Vladislav 5m. 

Rozhodčí-Švátora Petr 

Bidlo nastoupilo jen se třemi hráči v poli, ale Tučňáci sympaticky gestem odehrálo zápas ve stejném 

počtu. Zápas začal opatrně a se zcela vyrovnanou partii, během utkání přece jen domácí převzali 

taktovku a zaslouženě vyhráli, kdy dvě branky vstřelil i brankář domácích Šmolc Jiří. 

 

Ps Křeč-Draci   4-9  pol.1-8     

branky -Vejskal Stanislav22,28m., Šafránek Jan 5m., Rajtmajer Kamil 27m.----Balák Michal 

12,13,15m.,Červený Jiří 2,36m.,Nushart Martin5,6m.,Hamhalter František 11,14m. 

Rozhodčí Švátora Petr 

Hosté odehráli první poločas ve velkém stylu, skoro z každé standartní situace skórovali a do druhé 

půli šli Křečáci s hrozivým skorém 1-8.To sice do konce zápasu  po zlepšené hře trochu snížili, ale na 

jasném a zasloužené výhře Draků to nic nemění. Autorem hattricku hostů je Michal Balák. 

 

O 1-4 místo: 

Smrk-Panters   4-2  pol.0-1     

branky-Štych 31m.,Vostrý 37m., Kaše 37m.,vlastní 34m.-----Bešta 4,32m. 

Rozhodčí Šafránek Jan 

Velmi pohledný, rychlý fotbal se spoustou šancí na obou stranách, ale přece jen s velice mírnou 

převahou Panterů. Ani dvě branky Bešty nestačili na šťastnou výhru Smrku. Nejprve Štych s autu a 

pomocí teče brankáře srovnal skoré, pak si hostující Hlaváč dal vlastní gól, Vostrý propálil co se dalo a 

nakonec krásná branka gólmana Smrku Kašeho, který nachytal střelou přes celé hřiště svého kolegu v 

brance hostí. Pro Pantery určitě smolná prohra. 

 

BS Stars- Real Hybrid  3-1 pol.0-0     

branky-Lukeš Patrik 34m.,Maxa 36m.,Mařák 38m.---Nejdl 38m. 

Rozhodčí-Šafránek Jan 

Po zcela vyrovnané bezbrankové první půli otevřel až ve 44m. střelou přes cele hřiště Patrik Lukeš, na 

2-0 zvýšil břichem Maxa a na 3-0 s otočky Mařák. Nejdl už stačil jen snížit , ale kdyby využil Hybrid 

svých tutových šancí, zapas by jistě skončil zcela jinak. 


