
Turnaj U 10 v Olomouci - vítězný    
Turnaj U10 se konal 6.5.2017 za přítomnosti francouzkých a moravskoslezkých old boys.

Ve skupině B jsme se postupně utkali s RC Dragon 2, RC Olomouc 2 a  RC Havířov. Dalším
soupeřem nám měl být tým RC Bystrc - opět 2, ale nakonec se odhlásili.

Ve skupině A se sešli: Bystrc 1, Dragon 1, Vyškov, Olomouc 1 a  Mar.Hory.

Do turnaje jsme nastoupili v osmi hráčích bez možnosti střídat, v této sestavě :
Vojta+Pavel+David: mlýn  Ferdinand: mlýnovka  Adam: útok.spojka  Beata: levé křídlo
Alex: pravé křídlo  Bart: tříčtvrtka
Celková bilance našeho týmu na turnaji byla 18 položených a 0 obdržených pětek.
V rámci tohoto turnaje jsem absolvoval licenční školení-rozhodčí mini rugby, takže jsem nemohl
sledovat, kdo za nás v konkrétních zápasech pokládal pětky a kdo přihrával. Takže jen telegraficky.

RC Zlín – RC Dragon 2 5 : 0

RC Zlín – RC Olomouc 2 6 : 0

RC Zlín – RC Havířov 4 : 0

Ze základní skupiny jsme tedy postupovali z prvního místa se skóre 15 : 0
Dál nás už jen čekal finálový zápas o první místo s domácí Olomoucí, která zvítězila ve své A 
skupině: 
RC Zlín – RC Olomouc 1 3 : 0
Tento zápas uzavíral celý turnaj a tak nebyla o diváky nouze, sledován byl i francouzkými
hosty. Začalo se hrát v rychlém tempu, ale několik akcí jsme si pokazili nepřesnou přihrávkou a 
ztrátou míče. Dobrou akci po rozehrání ze mlýna a následné přihrávce od Adama rozběhla Beata,
a soupeři se už nenechala zastavit 1:0. Olomoučtí měli také blízko k pětce, když se maulem 
protlačovali dobrých 15m až do našeho brankoviště. Tam se jim ale nepodařilo míč přiklepnout na
trávník, protože to naši obránci opět dobře vykryli a míč zůstal na jejich tělech. Další krásnou akci
která skončila naší pětkou, rozběhla opět Beata. Ta byla po zdolání pěkné porce metrů, obklopena 
několika hráči soupeře a přesto dokázala v tísni přihrát výborně nabíhajícímu Ferdovi, který 
sprintoval do volného prostoru a položil 2:0. Poslední pětku obstaral Alex, který to vzal z pravého
křídla šikmo křížem směr levý praporek. Kosmickou rychlostí si dosprintoval pro pětku 3:0.

Turnaj jsme tak zakončili vítězně, pod vedením Martina Kotíka.
Poděkování všem hráčům ve zlínském dresu, Martinovi a rodičům ! 

J.Váňa
     


