


Rakouské město Salzburg leží na rakousko-německé hranici
asi  200  km  od  Českých  Budějovic,  žije  v něm  přibližně 150  000
obyvatel.  Salzburg
je hlavní turistickou
atrakcí  díky
krásnému  Starému
městu,  které je
zapsáno  na
seznamu Světového
kulturního  dědictví
UNESCO. V centru města nalezneme různé památky, kostely, paláce,
parky  a samozřejmě řady  živoucích  nákupních  ulic,  jako  např.
Getreidegasse.  Hrad,  který se  tyčí nad  Starým  městem,  nabízí
nádherný výhled  na  město  a  okolní oblasti,  včetně sportovního
střediska Salzachsee vzdáleného 4 km.

Co je Mozart Trophy 2018?

Jedná se o vícedenní turnaj mládeže s účastníky z různých
evropských zemí, pořádaný kluby Lieferinger SV, 1. SSK 1919, UPS
Leopoldskron-Moos,  ASV  Blau-Weiss  Salzburg,  ASK  PSV  Salzburg
a SV Hallwang za podpory města Salzburg, spolkové země Salzburg
a Salzburgského  fotbalového  svazu.  Koná  se  během  Letnic
(křesťanský  svátek  slavený  50  dnů  po  Velikonocích  a  10 dnů  po
Nanebevstoupení Páně). 

Letošního turnaje se zúčastnilo více než 2100 mladých hráčů
z 96 týmů a jedenácti  zemí.  Hrálo se v šesti  skupinách (U15, U13,
U11,  U10,  U09 a U08),  Sokol  Obříství  nastoupil  v kategoriích  U13
a U10. 

Skupina U13

Naší  nevýhodou  je,  že  nedáme
dohromady  tým,  který by  byl  složen
z hráčů stejného  ročníku,  což většina
klubů z  větších  měst  dohromady  dá.
Druhým problémem byl počet hráčů ve



hře  (8+1).  Takto  jsme  hráli  poprvé.  A problém  nám  také  dělala
velikost hřiště,  které bylo o hodně větší,  než na jakém kluci  hrají.
Adaptace  ale  klukům  netrvala  dlouho  a  hned  v prvním  zápase
vybojovali  remízu  0:0.  Ve  druhém zápase  byli  Italové lepší,  kluci
dlouho drželi  remízu,  ale pak po chybě a nedůrazu v obraně jsme
dostali  branku.  Ovšem,  co  je  důležité,  tak  to byla  jediná branka,
kterou jsme za celý turnaj  obdrželi  ze hry.  Poslední sobotní zápas
s Třebíčí opět  skončil  0:0  a my  po sobotě byli  na 3. místě ve své
skupině.  Jenže  v neděli  ráno  nás  čekal  vedoucí tým naší skupiny
a bylo jasné, že o umístění v tabulce bude zřejmě rozhodovat skóre,
protože vedoucí týmy si nenechají vzít vedoucí pozice. Povedlo se mi
kluky ale tak vyhecovat, že nejen opět ubránili remízu, ale v závěru
zápasu vstřelil  Jarda Srch zvaný "Houba" branku z trestného kopu
a my  zvítězili.  Toto  vítězství nás
posunulo o boje o 9. - 12. místo.
Nejdříve  jsme  hráli  s  domácí
sportovní akademii a za stavu 0:0
jsme  minutu  před  koncem
neproměnili  pokutový  kop.
Nakonec jsme zápas prohráli až na
pokutové kopy. Stejně tak dopadl
zápas poslední se Sedlčany.  Opět
nás zradila střelba pokutových kopů. 

So 14:00 Union SV Wolfern (AT) - TJ Sokol Obříství (CZ) 0:0
So 14:50 FC Spinea 1966 (IT) - TJ Sokol Obříství (CZ) 1:0
So 16:30 TJ Sokol Obříství (CZ) - Horácký fotbalový klub 

Třebíč I (CZ)
0:0

Ne 10:20 TJ Sokol Obříství (CZ) - TSV Phönix Lomersheim 
(DE)

1:0

Semifinále 9-12
Ne 12:00 TJ Sokol Obříství (CZ) - ASK_PSV Salzburg (AT) 0:1

np

O umístění
Ne 14:05 TJ Tatran Sedlčany (CZ) - TJ Sokol Obříství (CZ) 1:0

np

 

http://www.scb-tipp.de/

http://www.scb-tipp.de/turniere/admin/turnierplan.php?id=f6eff37f42626536e1190d5ef7be6c91&team=0


Konečné 12. místo z 20 týmu je pro nás velkým úspěchem. Za námi
skončily  i  větší kluby.  Klukům  moc  děkuji  za  reprezentaci  klubu,
vesnice i ČR ve světě. 

Skupina U10

Stejné problémy jako měli starší borci, tak měli i mladší. Tedy byli
jsme  mladší,  nový  počet  hráčů a  velké hřiště.  Kluci  začali  turnaj
velice slibně a s hráči Mnichova drželi do poslední minuty remízu. Pak
jsme ale dostali branku z trestného kopu a zápas 1:0 prohráli. Ani na
Italy  ve  druhém  zápase  jsme
nestačili,  ale  dali  jsme  díky
Dandárovi  první  branku
na turnaji.  I poslední zápas jsme
prohráli,  a tak  po  prvním  dnu
jsme skončili  na posledním místě
ve skupině A. Přes noc nám pak
onemocněl  kapitán  Filip  Hruška
a kluci  museli  hrát  bez  něho.
Hned  v prvním  nedělním  zápase
ale zabojovali a vybojovali svůj první bod. Pak přišla zase prohra, ale
další zápas přinesl do našich  řad velkou radost v podobě vítězství.
Tím jsme se dostali do zápasu o 11. - 12. místo. Zde nás opět porazili
borci  z Mnichova,  ale 12.  místo je naším velkým úspěchem. I  zde
patří klukům  velký dík  a  velká pochvala  za reprezentaci  klubu,
vesnice i ČR. 

Trenér Tichota

První kolo
So 10:00 SV Stadtwerke München

(DE)
- TJ Sokol Obříství (CZ) 1:0

So 10:50 TJ Sokol Obříství (CZ) - FC Spinea 1966 (IT) 1:3
So 11:40 USV Elixhausen (AT) - TJ Sokol Obříství (CZ) 3:0

Druhé kolo
Ne 10:15 TJ Sokol Obříství (CZ) - SV Hausleiten (AT) 0:0
Ne 11:05 TJ Sokol Obříství (CZ) - SC Brunn am Gebirge (AT) 0:2
Ne 12:45 SC Sparkasse Zwettl (AT) - TJ Sokol Obříství (CZ) 0:1

O umístění
Ne 14:50 SV Stadtwerke München

(DE)
- TJ Sokol Obříství (CZ) 2:0

http://www.scb-tipp.de/

http://www.scb-tipp.de/turniere/admin/turnierplan.php?id=6cc6f5b39829a63985114932c95ad8e3&team=0




Vorrunde: SV Stadtwerke – Sokol Obrivisti 1:0

Unser  Auftaktgegner
war  eine  Mannschaft  aus
Tschechien. Hier hatten wir das
Spiel  sofort  im Griff,  man
merkte  aber  der  Mannschaft
die Nervosität  an.  Dieser
Rahmen und diese Kulisse war
für  alle  ungewohnt.  Nachdem
wir  Anfangs  zwei  gute
Tormöglichkeiten  hatten
verflachte  das  Spiel  immer
mehr.  Unser  Gegner  war
extrem  defensiv,  auf Konter
bedacht  und  einmal  musste
Alexander  in höchster  Gefahr
retten.  In  der  letzten
Spielminute  dann  die Erlösung.  Nach  einem  Foul
an der Strafraumgrenze nahm sich Max ein Herz und versenkte den
Ball zum vielumjubelten Siegtreffer im Tor.

https://www.sv-stadtwerke.de/

SV  Stadtwerke  –  Sokol  Obrivisiti  2:0  (Platzierungsspiel  um
Platz 11)

Wie es der Zufall wollte, war unser erster und letzter Gegner
derselbe. Im Platzierungsspiel  ging es wieder gegen die Tschechen
aus  Obrivisti.  Diesen  war  nun  noch  defensiver  und  hatten  keinen
einzigen Schuss aufs Tor. Aber auch wir taten uns schwer gegen die
kompakte  und  zweikampfstarke  Mannschaft.  Heute  aber  war  das
Glück auf unserer Seite: Joshua wurde an der Strafraumkante gut
bedient  und versenkte  den Ball  mit  einer  Bogenlampe hinter  dem
tschechischen  Keeper.  Das  selbe  Spiel  nur  ein  paar  Minuten.  Mit
einem satten Schuss konnte Joshua den Torwart zum 2:0 Endstand
besiegen. Unsere Bilanz war mit 3 Siegen, 3 Unentschieden und nur
einer  Niederlage  bei  10:6  Toren  sehr  positiv.  Aufgrund
des Turniermodus belegten wir aber „nur" den 11. Platz am Ende.

https://www.sv-stadtwerke.de/

https://www.sv-stadtwerke.de/articles/view/31
https://www.sv-stadtwerke.de/articles/view/30

