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Průběh a výsledky turnajů 
Seriál zimních halových turnajů mládeže v kopané se konal ve sportovní hale 
v Moravanech, kde byl zahájen dvěma turnaji v měsíci lednu a pokračoval dalšími dvěma 
turnaji v měsíci únoru. Všechny turnaje se nakonec podařilo uskutečnit, a to i přes velké 
počáteční obavy vyplývající z aktuální epidemiologické situace, za což patří všem, kteří se 
na plánování a provozním a finančním zajištění turnajů podíleli, obrovský dík. A teď již 
k samotnému průběhu jednotlivých turnajů. 
 

Turnaj č. 1 – Sobota 22.1. (kategorie mladší žáci) 
Turnaje se zúčastnilo celkem 5 družstev, hrálo se systémem každý s každým dle pravidel 
halové kopané, přičemž jeden zápas trval 1x 25 minut. Konečné pořadí turnaje bylo 
následující: 
 

 
 

 
Vítězné družstvo domácích mladších žáků 

1. TJ Sokol Moravany 
2. TJ Dynamo Rosice 

3. SK Klášter Hradiště n. J. 
4. TJ Sokol Staré Hradiště 

5. SK Zámrsk 
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Na turnaji byly vyhlašovány i individuální ceny, které byly uděleny následujícím 
způsobem: 

 
 

Stručné hodnocení turnaje: Hned úvodní turnaj splnil očekávání. Nasazení a zjevná radost 
hráčů ze hry a vstřelených gólů byla odměnou pro všechny zúčastněné a to jak děti, tak 
jejich rodiče, trenéry a pořadatele. Navíc turnaj měl velmi napínavý průběh, protože na 
konci turnaje měl domácí tým stejný počet bodů jako tým TJ Dynamo Rosice. Po 
vzájemné dohodě došlo na rozhodující finálové utkání, ve kterém byli šťastnější domácí, 
kteří zvítězili 1:0. 
Jediným drobným negativem byla skutečnost, že se z důvodu kovidové karantény musely  
na poslední chvíli 2 družstva z turnaje odhlásit. 
 

Turnaj č. 2 – Neděle 30.1. (kategorie předpřípravka) 
Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev, hrálo se opět systémem každý s každým dle 
pravidel halové kopané, přičemž jeden zápas tentokrát trval 1x 18 minut. Konečné pořadí 
turnaje bylo následující: 
 

 

Nejlepší hráč:   Jiří Slavík (TJ Dynamo Rosice) 
Nejlepší brankář: Miloš Kryštofek (SK Klášter Hradiště n. J.) 
Nejlepší střelec: Jiří Vaněk (TJ Sokol Moravany) 

1. SK Lázně Bohdaneč 
2. FK Náchod 

3. SK Pardubičky 
4. TJ Sokol Moravany 

5. FK Pardubice 
 6. SK Sparta Úpice 
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Předpřípravka Moravan se umístila na krásném 4. místě 

Na turnaji byly samozřejmě vyhlašovány také individuální ceny, které byly uděleny 
následujícím způsobem: 
 

 
 

Stručné hodnocení turnaje: Turnaj byl obsazen velmi kvalitními týmy a opět potvrdil, že 
jsou děti po delší pauze doslova natěšeny na sportovní aktivity a pohyb. Individuální 
technická úroveň hráčů a kvalita hry většiny týmů byly na dobré úrovni, atmosféra 
v hledišti byla vynikající a diváci povzbuzovali své ratolesti v podstatě bez přestávky. 
Domácí tým se po herní stránce vcelku vyrovnal těm ostatním, ale doplácel na ojedinělé 
chybičky, které ve finále ovlivnily celkové umístění a obsazení pouze tzv. bramborových 
medailí. 

Turnaj č. 3 – Neděle 13.2. (kategorie mladší žáci) 
Turnaje se tentokráte zúčastnil původně plánovaný počet 8 družstev, hrálo se opět 
systémem každý s každým dle pravidel halové kopané, přičemž jeden zápas tentokrát 
trval 1x 12 minut. Konečné pořadí turnaje bylo následující: 

Nejlepší hráč:  Oliver Nožka (FK Náchod) 
Nejlepší brankář: Dan Heřmanský (TJ Sokol Moravany) 
Nejlepší střelec: David Pitliak (SK Lázně Bohdaneč) 
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Družstvo TJ Dynamo Rosice obsadilo 3. místo 

Individuální ceny byly vyhlášeny takto: 

 
 

1. SK Klášter Hradiště n. J. 
2. FK Přelouč 

3. TJ Dynamo Rosice 
4. TJ Sokol Moravany 

5. TJ Paramo Pardubice 
6. TJ Sokol Staré Hradiště 
 7. TJ Tatran H. Týnec 
  8. SK Zámrsk  

Nejlepší hráč:  Filip Prokop (SK Klášter Hradiště n. J.) 
Nejlepší brankář: Matyáš Starý (TJ Sokol Moravany) 
Nejlepší střelec: Michal Kobera (FK Přelouč) 
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Stručné hodnocení turnaje: Turnaj byl obsazen maximálním počtem družstev a i kvalitou 
splňoval maximální měřítka, protože se turnaje účastnily týmy z krajského i okresních 
přeborů. Přinesl velmi dobrý sportovní zážitek pro hráče i pro nás pořadatele a diváky. 
Domácí tým celou dobu mířil na medailové pozice, nakonec se ale musel spokojit se 
čtvrtým místem. 

Turnaj č. 4 – Sobota 19.2. (kategorie předpřípravka) 
Před posledním turnajem naplno zaúřadoval covid a místo původně přihlášených 8 
družstev se turnaje nakonec zúčastnily jen 4 družstva, hrálo se opět systémem každý 
s každým dle pravidel halové kopané, přičemž jeden zápas tentokrát trval 2x 12 minut. 
Konečné pořadí turnaje bylo následující: 

 
 

 

Vítězné družstvo FK Pardubice 

 

 

 

 

1. FK Pardubice 
2. SK Pardubičky 

3. TJ Sokol Moravany 
4. FK Vysoké Mýto 
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Ani na posledním turnaji nemohlo chybět vyhlášení individuálních cen: 

 
 

Stručné hodnocení turnaje od trenéra předpřípravky domácího týmu p. Aleše Klose ml.: 
„Jsem moc rád, že jsme se mohli zúčastnit dvou turnajů mini přípravek v moravanské 
hale. Oba turnaje měly kvalitní obsazení a o to větší nasazení místních borců bylo potřeba. 
V obou turnajích jsme se v těžké konkurenci umístili na krásném 4. a 3. místě. Tímto bych 
chtěl poděkovat p. Horákovi, p. Spálenskému a zaměstnancům sportovní haly. Nesmím 
zapomenout, že největší dík patří dětem a jejich rodičům, kteří je ke sportu vedou. Sportu 
zdar.“ 

Na závěr ještě připojím jeden z ohlasů k turnajům z řad účastníků: 

„Dobrý den, dovoluji si poslat pár postřehů k oběma turnajům U13, kterých jsme se 
zúčastnili. Nemohu říci nic negativního k organizaci turnajů, vše proběhlo, jak bylo 
avizováno, časový rozvrh byl důsledně dodržován. Zázemí turnajů bylo také bez 
problémů. Celkově vzato mohu a budu Vámi organizované turnaje chválit. Děkuji Vám za 
vynaložené úsilí a ať se Vám daří.“  

Honza Bříza, TJ Sokol Staré Hradiště 

Nejlepší hráč:  Milan Tkáč (TJ Sokol Moravany) 
Nejlepší brankář: Matěj Bouška (SK Pardubičky) 
Nejlepší střelec: David Petrus (FK Pardubice) 


