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V Praze dne 9.června 2019

Věc: Hodnocení- 15.Pražský pohár ve futsale
V sobotu dne 8.června se konal turnaj o 15. Pražský pohár ve futsalu. Přihlásilo se 7 týmů z celé České
republiky.
Hrálo se tentokrát v jiné hale, na 1.HFK Děkance. Dlouhá léta se hrálo v hale TJ Bohemians, ale
vzhledem ke zhoršujícímu povrchu u nich, jsme se rozhodli pro jinou halu.
Hala 1.HFK Děkanka byla vybrána i z důvodu dobrého spojení na metro, odkud to měli mimopražské
týmy blíže na vlakové nádraží.
U šaten bylo poznat, že jsou ponechány starší typy, žádné rekonstrukce tam neprobíhali.
Na turnaj byli objednáni dva rozhodčí, ale jelikož druhý měl pískání i jinde, tak na začátku pískal jeden
a pak během dne se prostřídali.
Výkop u prvního zápasu začal v 9hodin ráno a odehráli ho mezi sebou domácí týmy I.PSKN Praha „A“
vs. I.PSKN Praha „B“. Zápas skončil překvapivě remízou.
Během turnaje u jednoho zápasu, kdy hráli proti sobe domácí I.PSKN Praha „B“ vs. SK Olympia
Praha se zranil brankář domácího klubu p. Kunovjánek Roman. Došlo tam ke sražení s protihráčem
a po vstání a stouonutí na nohu, se mu to ošklivě zlomilo. Ihned byla pomocí tlumočnice pí Mejzrové
zavolána RZS. Poté byl odvezen do nemocnice v doprovodu slečny Nikoly Vysloužilové, neboť
pí Mejzrová musela zůstat v hale i kvůli pořadatelství a v případě tlumočení. Touto cestou děkujeme
slečně Nikole za pomoc.
V hale bylo docela dusno, nebyla možnost tam otevřít okna, měli tam zapnutou lehce klimatizaci.
Hráči přesto odehráli turnaj bez další závažnějších problémů a zranění.
Všechny zápisy, členské příspěvky byly zkontrolovány a žádnou chybu jsem nezastihl.
Rozhodčí celý turnaj odpískali férově a bez problému. Byly pochváleni ze všech stran. Což mne těší.
Na konci akce bylo vyhlášení výsledků a předání pohárů.
Na třetím místě se umístil tým SKN Brno, na druhém domácí tým I.PSKN „A“ a na konečném prvním
místě překvapivě tým SKN Plzeň.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen hráč domácího týmu I.PSKN Praha „A“ pan Dotlačil Lukáš, nejlepším
brankářem byl pan Minařik Radim z týmu BSKN Č.Budějovice a nejlepší střelcem, který vstřelil
celkem 12 golů, byl hráč z klubu SSK Vítkovice, p. Vyzina Jiří.
Po ukončení turnaje byla provedena kontrola všech šaten a haly, byly nalezeny dvě bundy, které si pak
hráči sami vyzvedli na recepci.
Touto cestou děkuji za pomoc všem pořadatelům a divákům, kteří přišli podpořit hráče všech klubů.
Poděkování patří i MŠMT za podporu této akce. Příští turnaj o 16.Pražský pohár se bude konat
v příštím roce.
Zapsal : Kolíska Jiří, ředitel akce

