SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s
II. BRNĚNSKÝ TURNAJ V PLÁŽOVÉ KOPANÉ DNE 4. SRPNA 2018
HODNOCENÍ, VÝSLEDKY A TABULKY
Dne 4. srpna 2018 se v Brně uskutečnil 2. ročník Brněnského turnaje v plážové kopané, a to opět v areálu
BeachPub Sokolák u Brněnské přehrady. Loni proběhla první velká premiéra, objevily se jak chyby, tak i
náměty ke zlepšení, ze kterých jsme vycházeli při přípravě druhého ročníku.
Hned prvním velkou změnou byl rozměr hřiště. Tentokrát se hrálo na 4 volejbalových kurtech, což
odpovídalo parametrům oficiálního hřiště na plážový fotbal. Druhou novinkou byly skládací branky, které
si klub SKN Brno pořídil a které se skoro podobají velkým brankám s rozdílem cca 10 cm.
I v druhém ročníku jsme spolupracovali úzce s organizací Beach Soccer Czech, jmenovitě s jejím
předsedou, panem Dámcem, a jejím členem, panem Knödlem. Oba dva velkou měrou přispěli k organizaci
a zvýšení kvality turnaje.
Tím nejzásadnějším zlepšením (oproti loňskému ročníku) byla účast dvou certifikovaných rozhodčích,
pánů Mamaje a Matuly, jež jsou oba dva ze Slovenska.
Z důsledku velice plného harmonogramu u neslyšících sportovců, např. účast našich mladých hráčů na
Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let ve Švédsku, se turnaje v plážovém fotbale zúčastnily pouze 3 týmy
– SKN Brno, OLD Boys reprezentace a Avengers. Hrálo se systémem 3 x 12 minut, kdy každý tým hrál
proti ostatním týmům dvakrát.
Zahájení turnaje mělo menší oživení v podobě ztráty snubního prstenu v hromadě nekonečného písku, ke
které došlo mojí nešikovností. Naštěstí se prsten po dlouhém hledání našel a já z toho mám radu pro Vás
do příště – neberte si své snubní prsteny na plážový fotbal. ☺
Vítězem turnaje se stali zkušení mazáci z týmu OLD Boys reprezentace, kteří vynikali ve všech aspektech
hry – byly vidět jejich letité zkušenosti s fotbalem. Nejlepším hráčem a zároveň nejlepším střelcem se stal
Josef Řezáč z týmu Old Boys Reprezentace, který skoro v každém zápase nasázel hattrick. Nejlepším
brankářem byl vyhlášen Lukáš Murín z týmu Avengers, jež se po celou dobu turnaje prezentoval kvalitními
zákroky.
Celkově turnaj proběhl hladce, k žádným vážnějším úrazům a komplikacím nedošlo, rozhodčí byli
spravedliví a hráči z nich měli respekt. Zde bych chtěl hlavně vyzdvihnout snahu rozhodčích komunikovat
s neslyšícími hráči, včetně vysvětlení pravidel, přestupků apod. Díky nim byl nastolen jasný řád k celému
turnaji. Škoda jen těch úmorných veder, která sužovala celou Evropu. Ale i tak hráči a rozhodčí dodržovali
pitný režim, po ruce jim byl připravený kbelík s vodou na osvěžení. Bohužel měla přehrada, která je pár
kroků od areálu, zákaz koupání a proto nebyla možnost se osvěžit skokem do vody.
Závěrem bych chtěl pogratulovat vítězům a prokázat čest poraženým. Pevně věřím, že jsme kvalitu turnaje
dali výš, z čehož můžeme pak vycházet do budoucna. Rád bych pro příští rok našel termín, který bude
vyhovovat více lidem tak, aby se turnaje zúčastnilo více týmů. Plánuje se mimo jiné turnaj rozšířit o ženské
týmy.
Děkuji tímto:
Janu Dámcovi a Jindřichu Knödlovi za jejich podporu a pomoc s organizací turnaje, včetně dodání
materiálů apod.
Štefanu Mamajovi a Martinu Matulovi za jejich kvalitní práci jako rozhodčí turnaje a za vše kolem.
Jiřímu Jungmannovi, Jiřímu Bělohlávkovi a Milanu Sklenákovi (členové klubu SKN Brno) za jejich
pomoc s organizací – velkou měrou přispěli k plynulému průběhu celého turnaje.

napsal: Robert Jungmann, ředitel turnaje
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1. zápas:
branky:
2. zápas:
branky:
3. zápas:
branky:
4. zápas:
branky:
5. zápas:
branky:
6. zápas:
branky:

SKN Brno
- Avengers Brno
3x Fellmann, Susedka Mš. - Sokola, Pokorný
SKN Brno
- Old Boys Reprezentace
Malý, Rybníček, Susedka Mš., Fellmann - 2x Řezač, Holý
Avengers Brno
- Old Boys Reprezentace
2x Pokorný - 2x Řezač, Probošt, Tomica, Holý, Fous
SKN Brno
- Avengers Brno
3x Brandejský, Susedka Mn. - 2x Pokorný, Sokola
SKN Brno
- Old Boys Reprezentace
2x Brandejský, Susedka Mn., Fellmann - 3x Řezač, 2x Hanuš
Avengers Brno
- Old Boys Reprezentace
Murín - 5x Řezač, Probošt, Hanuš, Fous

4:2
4:3
2:6
4:3
4:5
1:8

KONEČNÉ TABULKY:
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3.

OLD BOYS REPREZENTACE
SKN BRNO
AVENGERS BRNO
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Nejlepší hráč – Řezač Josef – Old Boys reprezentace
Nejlepší střelec – Řezač Josef – Old Boys reprezentace
Nejlepší hráč – Murín Jandus Lukáš - Avengers Brno
SESTAVA muži:
OLD BOYS Reprezentace. – Robert Váňa, Řezač Josef, Hanuš Petr, Fous František, Mikula Daniel, Lištvan
Peter, Probošt Radek, Holý David, Blasczyk Marek, Tomica Marian, vedoucí – Probošt Radek.
SKN Brno – Rybníček Vojtěch, Novák Miroslav, šíma Jan, Brandejský Karel, Susedka Maroš, Fellmann
Adam, Susedka Martin, Malý Miloš, vedoucí – Málik Dušan.
Avergers Brno – Murín, Jandus Lukáš, Sokola Robert, Kubánek Adam, Picek Pavel, Pokorný Aleš, Zbavitel
Tomáš, Sokola Marek, vedoucí – Sokola Robert.
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