REGIONÁLNÍ KOLO V HÁZENÉ 2015
O postup do národního finále v házené mladších žáků a žaček základních škol a
nižších gymnázií bojovala 21. 4. 2015 v hale Spartaku Přerov 4 družstva regionu Olomouc.
Pořadatelem turnaje byl oddíl házené Sokola Žeravice. Hrálo se systémem každý s každým a
utkání trvalo 20 minut.
Do prvního zápasu nastoupilo naše družstvo proti družstvu ZŠ Hranice, Struhlovsko.
Naše kombinované družstvo složené i ze dvou dívek se svého soupeře nezaleklo a po
poločasu 7 : 2 celkově zvítězilo o 11 branek. Střelecky se dařilo Karasovi, Bajerovi a
Rytířovi. Solidně zachytal také brankář Andráši.
Dalším naším soupeřem byla ZŠ Přerov, U Tenisu. Toto družstvo nedisponovalo
žádným závodním hráčem a podle toho se odvíjel i průběh celého utkání. Dobrá obrana i
útočné kombinace se projevila i na celkovém výsledku 12 : 0.
Třetím soupeřem byl loňský vítěz turnaje ZŠ Přerov, Za Mlýnem. Většina těchto
chlapců z Kopanin hrají házenou závodně za Sokol Žeravice a to se v průběhu utkání
potvrdilo. Své zkušenosti z mistrovské soutěže dokázal soupeř uplatnit zejména
v proměňování vypracovaných šancí, kterému nedokázal zabránit ani dobře chytající Andráši.
Přesto jsme udržovali celkem vyrovnaný stav až do 15. minuty, kdy jsme 2x po sobě nastřelili
pouze tyč a hned z následných protiútoků jsme inkasovali další branky. V závěru se hráči
snažili alespoň o vyrovnání, ale střelba z nepřipravených pozic ze spojek a z křídel, nebyla
úspěšná a porážce nezabránila.
K rozhodujícímu zápasu o druhé místo jsme nastoupili s vědomím, že musíme vyhrát.
Až do poloviny utkání jsme udržovali vyrovnaný stav. V druhé půli uplatnili hráči ZŠ
Hranice, 1. Máje zkušenosti získané v mistrovských utkáních a naše družstvo s celkovým
vítězem turnaje prohrálo o 4 branky.
Sestava a střelci našeho družstva:
Brankáři:
Andráši 26 obdržených branek,
Hráči v poli: Karas 10, Jurášek 4, Bajer 14, Podola 2, Mika 3, Šebestová 3, Obzinová 1.
Naše výsledky:
ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5
ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5
ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5
ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5
Pořadí:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

:
:
:
:

ZŠ Hranice, Struhlovsko
ZŠ Přerov, U Tenisu
ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1
ZŠ Hranice, 1. Máje

ZŠ Hranice, 1. Máje
ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1
ZŠ Přerov,Velká Dlážka 5
ZŠ Hranice. Struhlovsko
ZŠ Přerov, U Tenisu

16 : 5
12 : 0
9 : 12
5:9
8 bodů
6 bodů
4 body
2 body
0 bodů

Do krajského kola postupuje vítězné družstvo ZŠ Hranice 1. Máje, kterému přejeme co
nejlepší reprezentaci našeho regionu.

