HODNOCENÍ 1. ML – sezóna 2018/2019 – delegát J. Povolný
Rok s rokem se sešel a opět máme za sebou další ročník 1.ML sálovky a zase je
tu čas na malé ohlédnutí za soutěží a její zhodnocení.
Po postupu týmů 1. FC Naděje a Adrie Dobříč do vyšší soutěže zůstalo pro tuto
ligu 9 týmů a očekávala se vyrovnanější bitva o výsledky a tak se v podstatě
také stalo. Žádný tým nakonec nebyl bez prohry a každý také ochutnal radost
z vítězství. Dalo by se říci, že každý mohl porazit každého, nebo aspoň pořádně
potrápit. Důležité nakonec bylo, v jakém počtu hráčů se ten který tým na turnaj
sešel, na momentálním rozpoložení týmů a jak se vyspali vyhlášení střelci. A
samozřejmě leckdy i na onom štěstíčku, které je vždy velmi nevyzpytatelné.
Z této situace nakonec nejvíce vytěžil tým vítězný tým KYX, který ke své
tradičně velmi pevné a obětavé obraně s výtečným brankářem tentokrát
připojil i výborného střelce Hudcoviče .
Druhé místo ukořistilo BC Kladno, které hrálo vždy velice živý a hezký
fotbálek, mělo i vyrovnanou bilanci s vítězem ve vzájemných utkáních, jenže na
rozdíl od KYXu více výpadků ve výsledcích. Mělo ve svém středu i vítěze soutěže
střelců, ale to nepomohlo. Ale gratulace je samozřejmě n a místě.
LFC po velmi dobrém podzimu se v jarní části soutěží trochu trápilo, ale
dokázalo se vzchopit k vlastně nejdůležitějšímu utkání jara s týmem Jumbo
Electric, který dokázalo po bitvě porazit a tak při vyrovnané bilanci ze
vzájemných zápasů v posledním utkání soutěže uhrát potřebný výsledek k zisku
třetího místa. A tak i jemu patří gratulace k medaili.
U Jumba Electric se tentokrát méně prosazoval střelec Němeček, Kobylisy si
dlouho zvykaly na hru jiných soupeřů, než na které byly dříve zvyklé,
Zeppelínům velmi chyběl Jirka Macák zraněný v začátku soutěže, Judr. Brouk
Pytlík nadále hledá střelce, P. Vědy tentokrát nedokázaly dotáhnout vyrovnané
zápasy k bodům a Dilema doplatilo na většinou malý počet hráčů připravených
na jednotlivé turnaje.
Soutěž se obešla bez vyloučení i když někdy to bylo takové….

HODNOCENÍ VETERÁNSKÉ LIGY 2018/2019 – delegát M. Suchánková
Svou činnost ukončil tým FC Master a tak VL hrálo 6 družstev opět tříkolově.
Velmi dobrá úroveň soutěže, ve které se stále objevují „čerství“ čtyřicátníci a
tak se hodně utkání kvalitně rovnalo vyšším soutěžím.
Mnoho utkání bylo o momentální kvalitě brankářů, dobře postavených tyčích a
šťastné mušce střelců. Nemálo rozhodujících branek padalo až v posledních
minutách utkání a ani rozhodčí to neměli lehké při usměrňování horkých hlav.
Vítězem se stejně jako minulou sezónu stal po zásluze tým CHEMCOMEXU,
který má velkou zásobárnu kvalitních hráčů, což dokázal i v republikovém
finále, kde obhájil prvenství. Hodně štěstí mu přejeme i na zářijovém
Evropském poháru ve Španělsku. Družstvo vyhrálo i soutěž slušnosti.
Druhé místo patří týmu BT JEŽEK, velmi kvalitní docházka a stabilní výkony.
Třetí příčku získalo družstvo 1.FC Naděje díky zkušenostem a nejlepšímu střelci
soutěže V. Socherovi, který dal 26 branek.
Pak následoval jedenácti bodový odskok v tabulce.
Čtvrté místo po určitých výkyvech, zraněních atd. obsadil starší jmenovec
vítěze KL tým THE BEST OF.
Pátí skončili hráči složení ze tří týmů – Siemens, Bůžci a Master. Mnohdy
překvapivé výsledky ale i nešťastné prohry .
Tabulku tentokrát uzavírá tým Adria Dobříč, který je velmistrem v obratech
v utkáních a hravě dokáže prohrát v chaosu i vyhrané utkání.

