Regionální fotbalový turnaj
Se začátkem nového školního roku se rozjíždí i pravidelné regionální soutěže. Letos
tyto turnaje budou zajímavější o to, že organizátoři turnajů se dohodli na tom, že budeme
soutěžit o nejlepší školu ve sportovních hrách. Systém je velice jednoduchý. Jednotlivá
umístění z deseti turnajů se budou sčítat a podle získaného průměru se určí nejúspěšnější
škola, která obdrží putovní pohár.
Již tradičně fotbalový turnaj pořádá naše škola. V tomto ročníku Karlu Navrátilovi
pomáhal s řízením zápasů pan Jiří Nerad, který je rozhodčím OFS Jihlava. Do turnaje se
přihlásily pouze čtyři školy. Na velice dobře připraveném hřišti od pana správce Luboše
Buriana se odehrálo šest zápasů. Turnaj jsme zahajovali s městským rivalem se ZŠ Hradecká,
kde jsme po vyrovnaném průběhu a brance Matěje Krejčího těšně prohráli 1 : 2. K dalším
zápasu jsme nastoupili proti gymnáziu Telč. Tentokrát to byl z naší strany velice dobrý fotbal.
Po celý zápas jsme měli viditelnou převahu, kterou jsme dokázali i brankově zúročit. Po dvou
brankách Petra Bebjaka, jedné Patrika Kuchyni a Šimona Vopelky jsme vedli 4 : 0, ale
v závěru náš tým polevil a borci z gymnázia snížili na přijatelný rozdíl. Náš poslední zápas
jsme odehráli s favoritem turnaje, a to jsou jako každým rokem hráči z Třeště. Musíme
konstatovat, že většinu zápasu jsme se jen bránili převaze soupeře, ale náš brankář Lukáš
Tripal v bráně čaroval a z mnoha vyložených šancí soupeře prošla do jeho brány pouze
jediná. O náš jediný úspěch se postaral Matěj Krejčí.
Letošní ročník byl velice zajímavý a vyrovnaný. Celkovým vítězem a držitelem
putovního poháru se stali hráči ze ZŠ Hradecká, Telč, druhé místo obsadila Třešť a náš tým,
který získal 3 body a obsadil třetí místo. Na posledním místě se letos umístili hráči
z gymnázia. Organizátoři turnaje vyhlásili i individuální ocenění. Nejlepším střelcem turnaje
se stal Jan Honců ze ZŠ Hradecká, který vstřelil 3 branky a nejlepším brankářem se stal náš
hráč Lukáš Tripal. Náš tým měl i jeden prim, že se v něm objevila i jediná hráčka - Gabriela
Bebjaková.

Petr Bebjak, Matěj Míča, Lukáš Tripal,
Ruyman Jackwerth, Michal Kovář, Dominik Kuchyňa, Jan Prosr,
Šimon Vopelka, Matěj Krejčí, Daniel Feit, Gabriela Bebjaková
Náš tým nastoupil v této sestavě:

Všem našim hráčům děkujeme za reprezentaci školy.
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