MISTROVSTVÍ ČR – FSN 2016
3. 4. 2016 – 11 hodin v Ostravě

SportNES OSTRAVA - SKN BRNO 1 : 0 (1 : 0)
Branky: 23´ Hubáček A. (SportNES) z penalty
Žlutá karta: 88´ Zeman V., 57´ a 87´ Brož T.
Červená karta: 57´ Babíček A. – 87 ´ Brož T. (žlutočervené)
Diváků: 20
Sestava:
Malý M. – Šíma J., Zeman V., Brož T., David T. – Píš M., Dvořáček J., Fellmann A., Novák M. - Mikula, Brandejský
K.
střídaní: bez
trenér: Probošt, vedoucí: Klofáč
Hrálo se v Ostravě na hřišti TJ Slovan Ostrava a přijeli brněnští 11 hráčů na sraz v pořádku. Na zápas se ze
zdravotních důvodů nedostavili Lukáš Benda a Vojtěch Rybníček, zbytek se nemohl z různých důvodů zúčastnit.
Obě mužstva i rozhodčí dorazila v pořádku. SportNESi měli skoro noví tým mladých hráčů. Přítomen i delegát STK
F pan František Moučka. Výkop utkání byl v 11:00 hod. Hrálo se na přírodním hřišti. Venku bylo pěkné počasí. V
prvním poločase se hrálo vyrovnaně. V 23 minutě ostravský hráč Hubáček dal z penalty a domácí vedli 1:0, který
rozhodčí nařídil penaltu (náš hráč T. Brož byla ruka). Potom brněnští měli převahu, ale nepovedlo se jim vstřelit
vyrovnávací branku. Domácí se dobře bránili a získali cenné tři body. V 87. minutě náš hráč T. Brož zbytečně
vyloučen, že vyběhal a podražil tvrdé ostravské soupeře z boku při souboj o míč, který rozhodčí ukazoval
červenou kartu, protože T. Brož měl v 57. minutě žlutou kartu. Hráli jsme hodně špatně, velmi pomalu si přihrávali
a byli líní běhat. Soupeř využíval naší pomalé práce s míčem, někdy nás o něj obral. Hráli jsme s vydržení až do
konce zápasu, které jsme měli jednoho náhradníka. Zápas se hrál slušně bez problému. Nejlepší hráč na hřišti byl
vyhlášen domácí Andreas Hubáček a Ondřej Jeřábek. Z hostů byl náš Adam Fellmann a Daniel Mikula. Žádné
zranění nebylo nahlášeno.

Další zápas se bude hrát v neděli 8. 5. 2016 v 11:00 hodin SSK VÍTKOVICE - SKN BRNO, hřiště umělá
tráva - 3. generace městský stadion SSK Vítkovice - ul. Závodní 2891/86, 703 00 Ostrava

Zapsal Radek Probošt

