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Závěrečný turnaj školní házenkářské ligy 4. a 5. ročníku proběhl ve čtvrtek 25. 5. 2017 

ve venkovním házenkářském areálu v Žeravicích, i za účasti našich žáků z Velké Dlážky, kteří 

se připravovali na tuto soutěž v kroužku míčových her. 

 Akce proběhla za účasti 40 hráčů a hráček ze čtyř škol. Družstva se utkala navzájem 

systémem každý s každým 2 x 8 minut. Pro naše chlapce to byly závěrečné zápasy této sezóny. 

Hned první překážkou za dobrým výsledkem byla ZŠ Přerov, U Tenisu. Začali jsme s 

pečlivou zónovou obranou, která našim protivníkům dělala velké problémy a dlouho se 

střelecky přes našeho dobře chytajícího brankáře Botose nemohli prosadit. Poločasový 

výsledek 13 : 4 v náš prospěch svědčil o špatné soupeřově osobní obraně, kterou praktikoval 

po celou sezónu. V druhé půli dostali šanci i hráči z lavičky, kterým se již tak nedařilo, zejména 

v útočné fázi.  Často chybovali zejména v přechodu do útoku a nepřesně stříleli. Přesto jsme 

ale zápas dotáhli do úspěšného konce. 

Dalším soupeřem byl největší favorit turnaje ZŠ Přerov, Trávník. Poměrně dobrá 

obranná činnost a méně chyb nám zajistila po poločasu těsné vedení 5 : 3.  Po přestávce jako 

by nastoupilo na naší straně úplně jiné družstvo. Nepřesná střelba z nepřipravených pozic, 

neschopnost ubránit střelce soupeře a spoustu technických chyb zavinily konečnou prohru o 

branku, přestože 2 minuty před koncem utkání jsme o jednu branku vedli my.  

 Posledním soupeřem bylo družstvo ZŠ Za Mlýnem, které všechna svá utkání prohrála. 

Naši hráči vstoupili do utkání odpovědně, po celé utkání dominovali a nakonec jasně zvítězili. 

 Ředitelství školy jim za dobrou reprezentaci školy děkuje.  

   

Výsledky: ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Přerov, U Tenisu 15 : 13 (13 : 4) 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Trávník        6 : 7 (5 : 3) 

  ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 : ZŠ Za Mlýnem 1             13 : 4   (8 : 2)  

 

 

Sestava a střelci našeho družstva:  

 

Brankáři: Botos 11, Blaha 13 obdržených branek. 

Hráči v poli: Čechák 15, Havránek 3, Karas 11, Klvač 1, Barbořík 3, Botos 1. 

 

Pořadí v turnaji: 1. místo ZŠ Přerov, Trávník    6 bodů 

   2. místo ZŠ Přerov, ZŠ Přerov Velká Dlážka             4 body  

   3. místo ZŠ Přerov, Tenis                         2 body 

   4. místo ZŠ Přerov, Za Mlýnem   0 bodů 

  

 


