ZÁPASY OFS NA TURNAJI:

1. OFS Olomouc - Golianovo

3 : 0

V „porodních“ bolestech kompletovaný výběr OFS Olomouc se dostal do turnaje proti
družstvu z Golianova. Kluci se teprve ve čtveřicích poznávali a na začátku zápasu, který se
hrál na 1x 18 minut to bylo znát. Postupem času se nám hra i kombinace začala dařit a
soupeře jsme začali přehrávat po všech směrech. Do vedení nás dostal Jan Šuba, který
zpracoval vyražený míč brankářem a bombou k tyči v 9. minutě otevřel skóre. O tři minuty
později se blýskl David Tomšů, který po přihrávce Patrika Hořavy rozvlnil síť podruhé a když
se minutu před koncem trefil opět Jan Šuba po příhře Patrika Sikory bylo hotovo.

2. OFS Olomouc : Cabaj Čápor

0 : 0

Druhé utkání bylo velice vyrovnané. Hra byla z obou stran velice technická, rychlá a důrazná.
První brankovou příležitost měl ve třetí minutě soupeř, ale gólovku kryl se štěstím Tomáš
Wagner. Po celý zápas se bylo na co dívat, zvláště slečna v dresu Čáporu byla vynikající a
zaměstnávala naši obranu neustále. My jsme měli tutovku v patnácté minutě, ale Mira
Klobouček z bezprostřední blízkosti jen sestřelil soupeřova brankáře střelou do hlavy... Do
konce zápasu se ani jedno mužstvo netrefilo do černého a tak remízový zápas. Tento výsledek
nám stačil k prvenství ve skupině.

3.

OFS Olomouc : Janíkovce

4 : 0

O postup do čtvrtfinále jsme se potkali se třetím týmem skupiny „A“ a nedarovali mu vůbec
nic. Chlapci se „kousli“, předváděli kvalitní hru a bylo jen otázkou času, kdy padne první
branka do soupeřovy sítě. To se nakonec povedlo Janu Šubovi, který odražený míč brankářem
Janíkovců uklidil poprvé do sítě. Ve dvanácté minutě jakoby přes kopírák skóroval Denis
Kipritidis a do trojgólového trháku nás dostal Mira Klobouček, který využil přesné příhry
Patrika Sikory. V poslední minutě po krásné kombinační akci celé čtveřice dal čtvrtý gól
Marek Škobrtal po finální přihrávce Adama Slezáka. Navíc jsme v zápase trefili 3x tyč….

4.

OFS Olomouc : Zbehy

2 : 1

Čtvrtfinálový zápas proti soupeři, který nás převyšoval po fyzické stránce – asi všichni hráči
ročníku 1995 – jsme odehráli ve vysokém tempu. Soupeř hrál výborný fotbal a my jsme měli
chvílemi hodně problémů udržet jeho útočníky na „uzdě“. Mnoho jeho šancí musel likvidovat
Tomáš Wagner a v dosavadním průběhu turnaje i kvalitní naše obrana. Ve třinácté minutě
jsme však udeřili my, kdy po přihrávce Denise Kipritidise se trefil náš nejmladší člen výběru
Patrik Hořava. O minutu později soupeř srovnal po zaváhání naší obrany, která nechala
z bezprostřední blízkosti střílet soupeřova útočníka. Drama ukončil Denis Kipritidis, který
usměrnil střílený centr Patrika Sikory za záda brankáře družstva Zbehy. Na srovnání už
soupeř neměl sílu ani dostatek hracího času. Jsme v semifinále!!!!

5.

OFS Olomouc : Nová Ves u Žiliny

1 : 0

Zápas, jehož vítěz postupoval do finále byl po technické a kombinační stránce plně v naší
moci. Soupeř jen míče nakopával a čekal na naši chybičku v obraně. Ta ale nepřišla a naopak
my jsme skórovali Denisem Kipritidisem, jenž zužitkoval gólovou přihrávku Patrika Hořavy a
poslal nás do finále!

6.

OFS Olomouc : Cabaj Čápor

1 : 0

V tomto utkání jsme se opět potkali se soupeřem ze skupiny a pravděpodobně to byl soupeř
nejtěžší. V průběhu zápasu jsme měli několikrát štěstíčko v podobě neproměněných šancí
soupeře – zde znovu úřadovala čáporská hráčka, která jich měla nejvíc - hodně zachránil
Tomáš Wagner v brance. My jsme také nelenili a provětrávali obranu soupeře a také postřeh
brankáře Cabaje, který chytil minimálně 4-5 tutovek. Zápas byl hoden vyvrcholení turnaje a
musel se líbit všem přítomným přihlížejícím. Ve čtrnácté minutě se však k sólu odhodlal
z vlastní poloviny Míra Klobouček, narazil si míč s Janem Šubou a nechytatelnou střelou
nedal brankáři soupeře – 1 : 0!!! Zápas dostal ještě větší obrátky a bylo se opravdu na co
dívat. Jenže do jeho konce se už skóre neměnilo a tak si odvážíme z Nitry putovní pohár pro
vítěze turnaje. Kluci díky moc a hodně štěstí do Vašeho dalšího fotbalového života. Ještě
jednou díky.

Sestava OFS Olomouc :
Wagner Tomáš (Nemilany), Hloch Marek (Sigma Olomouc), Sikora Patrik (Sigma Olomouc),
Šuba Jan (Sigma Olomouc), Kipritidis Denis (SK Uničov), Klobouček Miroslav (Sigma
Olomouc), Tomšů David (SK Uničov), Zatloukal Marek (FK Šternberk), Cvrček David
(Slovan Černovír), Slezák Adam (SK Slatinice) , Hořava Patrik (FK Nemilany), Hrabal Jakub
(Slovan Černovír), Škobrtal Marek (SK Slatinice).

Střelci branek:
Šuba Jan …………………………..
Kipritidis Denis ……………………
Klobouček Miroslav ………………
Tomšů David, Škobrtal Marek, Hořava Patrik ………..

Celkové pořadí turnaje:
1. OFS Olomouc
2. Cabaj Čápor
3. Lukáčovce

Individuální ceny:
Nejlepší brankář – Wagner Tomáš ….….. OFS Olomouc

3x
3x
2x
1x

Sestava družstva:

Sestava + realizační tým:

Individuální ceny:

Zpracoval:
Upravil:
V Olomouci 14.2.2010

Josef Šulava
Bob Jareš

