
 

 

  

  

 
KRČÍNSKÉ ŽENY VE FINÁLE ČP 2015/2016 

  
O Velikonocích se naše ženy zúčastnily Finále České poháru dospělých v Plzni. 
Soupeři nám byla družstva z Dobrušky, Tymákova a Příchovic. První utkání jsme 
sehrály s naším východočeským rivalem z Dobrušky. Zápas byl od počátku velmi 
vyrovnaný. Ani jedno družstvo neodskočilo soupeři o více než 1 branku, takže 
poločas byl 10 : 9 pro Dobrušku. Po velmi dobrém výkonu ve 2. poločase se nám 
podařilo utkání otočit a na konci jsme se radovaly z vítězství 17 : 16. Povzbuzeny 
tímto výsledkem jsme vstupovaly do odpoledního utkání s Tymákovem. Tento zápas 
nám ovšem hrubě nevyšel. Ve všech řadách nás děvčata z Tymákova předčila,  
což mělo za následek poločasové skóre 8 : 18 a ještě hrozivější konečný výsledek  
17 : 31. I přes tuto drtivou prohru jsme se mohly v posledním utkání poprat o celkové 
2. místo. Zápas s Příchovicemi byl znovu od počátku velmi vyrovnaný, obranné řady 
předčily hru útoků, takže o poločase bylo skóre 6 : 7 pro Příchovice. Ještě  
v 15. minutě druhé půle byl stav vyrovnaný 10 : 10. Bohužel od této chvíle naše 
útočnice vstřelily do konce zápasu pouze 3 branky, kdežto hostující hráčky se 
prosadily 7x, což mělo za následek konečnou prohru 13 : 17. Díky jedné výhře  
a 2 prohrám naše družstvo skončilo na 4. místě. I přes neúspěch našeho družstva na 
tomto turnaj, byla tato utkání velmi dobrou přípravou na jarní kola I. ligy. Je vidět, že 
je stále ještě hodně co zlepšovat a čeká nás velká spousta práce. Nutno 
vyzdvihnout, že nejlepší brankářkou turnaje byla vyhlášena Marcela Šefcová, která si 
toto ocenění plně zasloužila. Jarní část ligové soutěže pro naše ženy začíná v sobotu 
09. 04. 2016 na hřišti Sokola Tymákov. 
 

Sestava a branky: 
brankařka:  Marcela Šefcová, Dana Entová 
obrana:  Veronika Macková, Radka Žižková, Soňa Chrastilová, Lucie Pavlíková, 

Natálie Entová 
útok:   Věra  Zimlová (11), Petra Koudelková (11), Kotlářová Petra (9), Simona 

Šimánková (8), Lucie Hamanová (6), Aneta Rydlová (2) 
 
trenéři:  Fišerová Ludmila, Zimla Kamil 
 

Konečná tabulka:   1. Sokol Tymákov    69 : 53  5  
2. Sokol Dobruška   62 : 61  3  
3. TJ Příchovice    55 : 55  2  
4. Sokol Krčín   47 : 64  2  

 


