
13/07/2019   Sokol Klobuky, AFK Svinařov, Sokol Panenský Týnec a domácí SK Slavoj Pozdeň   

                     se střetly na tradičním letním

                     POUŤOVÉM TURNAJI  –  12. ročníku Memoriálu Milana Cífky

Hrálo se systémem každý s každým 1x 30 minut. 

1. zápas      AFK Svinařov – SK Slavoj Pozdeň  1 : 3

Po odřeknutí účasti Zichovce kývli na pozvání ve Svinařově a hned v prvním zápase se utkali s domácími hráči, které
doplnili tuchlovický Hadrika, srbečský Gönzöl, Hartman ze Zichovce a Votava ze Pcher. Domácí se rychle ujali vedení
Petrem Štěpánkem, ale další tři gólové šance nevyužili. Když Petržílka zvýšil na 0:2, zdálo se být rozhodnuto, jenže
chyba brankaře znamenala snížení na 1:2 a trochu dramatu. Petržílka však další brankou pojistil Pozdni výhru.

2. zápas      Sokol Klobuky – Sokol Panenský Týnec  1 : 2

Překvapení na úkor nekompletního favorita zajistila mladému celku z Lounska tečovaná střela a rychlý brejk dva na
jednoho. Hráči Klobuk však zahodili dvě vyložené příležitosti. A možná taky soupeře trošku podcenili.

3. zápas      Sokol Klobuky – AFK Svinařov  2 : 3

Druhý zápas celku Klobuk zase nevyšel – když mužstvo Svinařova po brankách jak přes kopírák dvakrát vedlo, dokázal
ještě favorit dvakrát vyrovnat, jenže souboj jindy rozhodčího Čechovského s nejlepším gólmanem I,B třídy, skupiny A
Maurem vyhrál hráč prvně jmenovaný, který pak brankaře Klobuk přehodil a zajistil další překvapivý výsledek.

4. zápas      SK Slavoj Pozdeň – Sokol Panenský Týnec  3 : 0

Do zápasu domácí vlétli, překypovali aktivitou a ujali se vedení Petrem Štěpánkem, který si narazil se Šebestou. Potom
nevyužil svou šanci hráč Panenského Týnce a tak Hadrika po narážečce se střelcem první branky dal na 2:0. Ostrou
střelu z dálky pak vyboxoval pozdeňský gólman Košta a v poslední minutě výhru pojistil Petržílka.

5. zápas      AFK Svinařov – Sokol Panenský Týnec  1 : 0

Vítězství a tím i druhé místo v turnaji Svinařovu zajistil s chutí hrající Čechovský v 15. minutě.  Hráči Panenského
Týnce si v závěru vytvořili dvě jasné gólové příležitosti, jenže neměli štěstí v zakončení. V poslední minutě pak ještě o
chlup minuli levou tyčku.

6. zápas      Sokol Klobuky – SK Slavoj Pozdeň  0 : 1

Vyrovnanou hru vidělo asi 75 diváků po dvacet minut, když do té doby střelci mířili vždy vedle zařízení. Potom po rohu
Petržílky hlavička Hadriky poslala domácí celek do vedení a na place pak jedna akce střídala druhou, když pozdeňští
byli  o  něco  aktivnější.  Jenže  vytvořené  šance  klobucký  brankař  třikrát  výtečnými  zákroky  překazil  a  jednou  mu
pomohla tyč. Na druhé straně soupeř o kousek přestřelil a tak domácí vybojovali šestou výhru na turnaji v řadě. 

            Konečné pořadí :

1. SK Slavoj Pozdeň      3   3  0  0   7:1   9 b.

2. AFK Svinařov          3   2  0  1   5:5   6 b.

3. Sokol Panenský Týnec  3   1  0  2   2:5   3 b.

4. Sokol Klobuky         3   0  0  3   3:6   0 b.

Za střídavého počasí řídili pánové Svoboda a Říha, ceny vítězi i dalším týmům předali pan Milan Cífka a
sekretář klubu Oldřich Štěpánek. Hráči domácího Slavoje také zašli na hřbitov a uctili památku předčasně
zesnulého fotbalového talentu. 

Za Pozdeň nastoupili: 
Košta – Cífka Míra, Dlugi, Hartman, Sachl – Šebesta, Štěpánek Martin, Hadrika, Petržílka – Štěpánek Petr,
Cífka Tomáš,  které hokejově střídali Matušů, Gönzöl, Kvasnica, Hotový, Koded Martin, Votava a Erba.


