
Výsledky 14. kola zimní amaterské ligy 2016/2017 
 
Před posledním kolem již bylo jasné,že titul zimní ligy patří Panterům,ale zapas s 

Betonkami  patřil opět mezi nejlepší zápasy této sezony,kde padalo spousty branek s konečnou 

spravedlivou plichtou.Další dvě utkání byl souboj o třetí místo ,kterou nakonec vybojovali 

Draci remízou s Hybridem.St Smrk nenašel střelce a po boji padl překvapivě s Tučnáky a tím 

odsoudili Ps Křeč k poslednímu místu. 

 

Panters-Bs Stars   6-6  pol.6-4    

Branky-2,12m. Juřina Oldřich,8,16m. Janoušek David,10m. Hlaváč Petr,11m .Bečan Jiří 

             7m. Přerost Zdeněk,8,11,17,21, Břečka Petr, 31m. Nudera Luděk 

Bez karet, rozhodčí Švátora Petr 

 

Zápas mezi prvním a druhým týmem tabulky ,kde pořadí bylo již dopředu jasné, se odehrál 

atraktivní zápas bez emocí a spousty branek.Panteři začali velice aktivně a během16 minut 

vedli 6-3,ale Betonky přidali,zatlačili domácí a tak i díky střelecky vybaveného Petra Břečky 

dotáhli tento zápas do spravedlivé remízy. 

 

ST Smrk-Tučňáci  0-2  pol.0-0    
Branky-25m. Farný Radek,29m. Špaček Jíří ml. 

Ž.K. Pavlík Jaroslav(T)-nesportovní chování.   

Rozhodčí Švátora Petr 

 

Smrk bojoval o 3.místo a Tučňáci nechtěli být poslední v tabulce soutěže,ale právě domácí 

tento důležitý zápas nezvládli.Bojovali,ale fotbal se hraje na goly a tak překvapivě vyhráli 

hosté brankami Farného a Špačka J. ml. 

 

Draci Kt-Real Hybrid   5-5  pol.2-2   
Branky 11m.Kreuzman Petr, 18,38m. Kolář Jiří,24m. Böhm Petr,35m.Hamhalter František 

              5m. Kotěšovec Karel,15,38m.Zajíc Zdeněk,30m. Hulec Jan ,32m.Nejdl Tomáš, 

Bez karet, rozhodčí Švátora Petr 

 

I v tomto zápase šlo o třetí místo,hlavně domácím Drakům,kteří potřebovali po zaváhání 

Smrku aspoň plichtit,což se jim nakonec podařilo,i když prostředek druhé půle ,plné branek, 

mohlo pomyslnou misku vah obrátit na jakoukoliv stranu. 

 

 

Výsledky a individualní ocenění: 
1.místo Panters KT 

2.místo BS Stars KT 

3.místo Draci KT 

4.místo Real Hybrid KT 

5.místo ST Smrk 

6.místoTučňáci KT 

7.místo PS Křeč Mochtín 

 

Nejlepší střelec- Juřina Oldřich 

Nejlepší brankář- Hrach Martin 

Vítěz tipovačky- Flaks Vladislav 

Správce roku-  Hulec Jan st. 

 

Nakonec bychom chtěli poděkovat všem hráčům za účast  a férovou hru v tomto amatérském 

turnaji.Poděkování patří i rozhodčím,správci haly Janu Hulcovi a v neposlední řadě Pepíkovi 

Holečkovi,který se stará o  webové stránky afl. 


