
U10- mezinárodní turnaj Brno Bystrc – vezeme pohár za 3.místo

 Souběžně s  turnajem Dragon-cup se v sobotu 28.4.2017 konal paralelní turnaj v Bystrci pro 
kategorie U8-U10. Pro Zlínskou U10 to byl další úspěšný turnaj, na kterém jsme sehráli další 
krásná utkání. Bylo jich celkem deset.

V základní skupině nás čekalo pět zápasů:
RC Zlín vs Tatra Smíchov 3 : 1
První zápas byl pro nás možností vrátit Tatře porážku z PYRFu 0:2 ze zlomového zápasu, který
nás odsunul do skupiny o 5-8 místo. Zápas se nám vyvedl a skóre otevřel Pavel, který v sobě 
objevil svou sílu a tah na brankovou čáru soupeře 1:0. Vedení nám dodalo klid a tak jsme hráli
pěkné rugby do křídel, což přineslo druhou pětku průnikem po pravé lajně, tam pokládal Alex  2:0.
Tatra poté kontrovala na 2:1. Poslední pětku donesla a tím na 3:1 skóre uzavřela Beata. 

RC Zlín vs Olomouc 2 : 2
Olomouc nás zaskočila svým tahem do útoku. Donutilo nás to ke zmatkování v obraně a rozehře.
Borci z Olomouce se ujali vedení 0:1. Poté se naše žlutá začala více snažit, ale Olomouckým se
podařilo skórovat i podruhé 0:2. To už začalo být vážné, Adam zrudl a po krátké kombinaci dostal
přihrávku - o zbytek se postaral - prodral se k naší první pětce 1:2. Čas nás tlačil, konec zápasu se
blížil, žlutá ale stupňovala tlak na soupeře. Po kolektivní souhře se z poslední akce  po křídle 
podařilo vyrovnat – Beata položila, 2:2. Uf...

RC Zlín vs Bystrc Black 3 : 1
V dalším zápase jsme hráli proti B týmu Bystrce. Zápas jsme měli pod kontrolou. Dařilo se nám
hrát do křídel, což se projevilo skórujícím Bartem po levé straně, 1:0 a dalšími dvěma pětkami
po pravé straně – Alex 2:0 a Alex 3:0. Bystrc se nevzdala a  kontrovala pětkou na 3:1.

RC Zlín vs Říčany 1 1 : 2 
Zápas v plném nasazení z obou stran. Po tlaku  soupeře, se nám nepodařilo odskládat všechny 
útočící hráče a inkasovali jsme, 0:1. Dál se hrála vyrovnaná hra, ale opět jsme jeden z postupných 
útoků nakonec nepokryli 0:2. V závěru utkání jsme přitlačili soupeře a naši pětku dal Adam 1:2.  

RC Zlín vs Vyškov 4 : 1
Poslední zápas ve skupině jsme odehráli s chutí zvítězit. 
Ke skórování jsme postupně vyslali – Alexe 1:0, Vojtu 2:0, Beatu 3:0.
Vyškov poté snížil na 3:1 a poslední slovo si vzal Adam a uzavřel na 4:1.

Finálová skupina: opět nás čekalo pět zápasů. 
RC Zlín vs Donau Wien 1 : 0
Těžkého soupeře ze zahraničí, který v turnaji sbíral výhry a porazil také Říčany, jsme zaskočili.
Hráli jsme dobře dopředu a ještě lépe v obraně, jak je u nás zvykem. Zápas byl silový a vyrovnaný.
V polovině zápasu jsme náš tlak zůročili. Po dobré souhře všech hráčů naši snahu korunovala svým
průnikem do vídeňského brankoviště Beata! 1:0. Dál se hrála vyrovnaná hra, šance na pětku byly 
na obou stranách, ale oba týmy je dokázali odvrátit. Výhra byla dobrý vstup do skupiny o umístění.

RC Zlín vs  Vyškov 2 : 0
Další zápas opět proti Vyškovu už nebyl tak divoký. Dobrá obrana, skládky a rucky fungovaly a  tak
jsme do útoku jsme vyslali opět Beatu, která otevřela skóre na 1:0. Dál se hrálo z naší strany 
standartně a tak jsme skórovali i podruhé – Adam 2:0.



RC Zlín Yellow vs Bystrc Orange   4 :1
Ve třetím zápasu jsme hráli s A týmem Bystrce. Naši oranžoví kamarádi z Brna čelili dobře
naladělené žluté s nasazením. Nicméně první úder a vedení 1:0 obstarala po levé straně Beata.  
Z další kombinace se dostal míč k Bartovi, který proběhl mezi obranou a zvýšil na 2:0.
Poté zaůřadoval a položil Adam 3:0. Bystrc se hnala do útoku a zůročila svou snahu – 3:1.
Poslední pětku obstaral opět Adam a uzavřel na 4:1.  

RC Zín  vs  Říčany 2  0 : 1
V tomto utkání nám dvojka Říčan oplatila porážku z PYRFU. Byl to zápas ve vysokém tempu, 
plný šancí na obou stranách. Šťastnější byli tentokrát hráči Říčan, kteří dokázali jeden ze svých
útoků proměnit 0:1.

RC Zlín vs  Říčany 1 1 : 3
Poslední zápas byl pro nás opět neůspěšný a opět proti Říčanům. Zápas byl v tempu, někteří z 
našich hráčů neodskládali a tím jsme soupeři otevřeli prostor pro zakončení. 0:1, 0:2 a 0:3.
Na závěr dravě pronikal Pavel až před pětkoviště soupeře, ale míč položil předčasně. Naštěstí byl
na blízku Adam, který pohotově míč zvedl a a skóroval tentokrát už za brankovou čáru 1:3.    

(První místo obsadily Říčany 1 a druhé místo Říčany 2) 

Vyhlášení výsledků bylo ze strany našeho týmu velmi emotivní. Pro pohár za třetí místo v
turnaji šla naše žlutá hromadně s vlajkou - Rugby Zlín a tekly jim slzy štěstí …
Náš tým:  Beata, Karolína, Adam, Alex, Bart, Kuba Janík, Pavel , Ferda a Vojta.

Za celý realizační a doprovodný tým hráčům gratulujeme !!!

J.Váňa
     

 
 


