
07/07/2018   Domácí SK Slavoj Pozdeň se Sokolem Srbeč a Sokolem Panenský Týnec se střetly 

                      na tradičním letním

                     POUŤOVÉM TURNAJI  –  11. ročníku Memoriálu Milana Cífky

Hrálo se systémem každý s každým 2x 20 minut. 

1. zápas      Sokol Srbeč – SK Slavoj Pozdeň  0 : 2

Skoro sousedi na Bakovském potoce zahájili turnaj těsně po čtrnácté hodině a domácí celek měl od začátku navrch. V
7.minutě unikl po pravém křídle Míra Cífka a jeho centr trkl hlavou do sítě Jirka Erba – 0:1. Již po dvou minutách
napřáhl za vápnem Jarda Petržílka a míč zapadl přesně k tyči – 0:2. V dalších příležitostech už jsme tolik štěstí neměli a
třetí branku nepřidali.

2. zápas      SK Slavoj Pozdeň – Sokol Panenský Týnec  1 : 0

Soupeř  z lounského okresního přeboru byl od začátku agresivnější  a domácí  tým, jehož trenér nasadil  sedm jiných
hráčů,  přehrával.  Pozdeňští  hru  později  vyrovnali,  ale  obě  mužstva  si  mnoho  šancí  nevytvořila.  Až  ve  3.minutě
nastavení, které rozhodčí poskytl za ošetřování a následného odstoupení ze hry M. Štěpánka, se prosadil Jirka Erba a
propálil gólmana soupeře.

3. zápas      Sokol Panenský Týnec – Sokol Srbeč  0 : 0

Obě mužstva po výhře toužila a hráči Srbče možná o něco víc, poněvadž si vypracovali víc příležitostí ke skórování,
jenže  neproměnili  ani  dva  sólové  nájezdy a  netrefili  se  ani  z  malého  vápna.  Jejich soupeři  pak  v  zakončení  byli
nedůrazní a tak zápas skončil bezbrankovou remízou. 

4. zápas      SK Slavoj Pozdeň – Sokol Srbeč  2 : 1

Zápas jsme začali opět  náporem, ale zužitkovali  jsme až třetí šanci – Jirka Provazník poslal dlouhý pas za obranu
protivníka a střelecky disponovaný Jirka Erba svůj sólový nájezd zakončil přesně – 1:0. Také další dvě příležitosti jsme
neproměnili, ale opět ta třetí dopadla dobře, když Martin Šebesta dal nezištně Tomáši Cífkovi a ten balon poslal za záda
bezmocného brankaře – 2:0. Vedení nás uspokojilo, Srbeč získala iniciativu a trestný přímý kop Milan Cífka umístil
parádně do šibenice a snížil na 2:1. Hosté mohli i vyrovnat, ale jednou vystřelili slabě a jednou mířili nad břevno.

5. zápas      Sokol Panenský Týnec – SK Slavoj Pozdeň  0 : 1

Také druhý zápas s Panenským Týncem byl vyrovnaný a oba celky zahodili zkraje po dvou šancích, až v 9.minutě
prostrčení  mezi  obránci  od Jardy Petržílky  technicky  využil  kladenský  sparťan  Krovoza  –  1:0.  A když  pak  těsně
přestřelil Martin Šebesta, bylo jasné, že nám ke výhře a prvenství v turnaji bude stačit jediný gól. 

6. zápas      Sokol Srbeč – Sokol Panenský Týnec  0 : 4

Poslední utkání  se fotbalistům z Rakovnicka nepovedlo. Po hrubých chybách inkasovali rychle tři branky (Balán 2,
Stehlík  1) a  o druhém místě  tak  bylo  rozhodnuto.  Srbečtí  se  nevzdali,  ale  opět  se  jim lepila  smůla  na  kopačky a
nezavěsili ani z bezprostřední blízkosti. Hráči z Lounska pak přidali z brejku ještě jeden gól Kuchaříkem.

            Konečné pořadí :

1. SK Slavoj Pozdeň      4   4  0  0   6:1  12 b.

2. Sokol Panenský Týnec  4   1  1  2   4:2   4 b.

3. Sokol Srbeč           4   0  1  3   1:8   1 b.

Za příjemného polojasného počasí před asi sedmdesáti diváky řídili pánové Čechovský a Hudera. 

Po ukončení turnaje hráči zašli na hřbitov uctít Milanovu památku.




