3. třída okr. Znojmo, skupina A

TJ Sokol Blížkovice „B“ – TJ Tatran Šatov „B“
neděle – 13. srpen 2017 - 16.30 hodin
hlavní sudí: Nikolai Lubor
TJ Tatran Šatov „B“
Jména klubu:

1923-55
1956-současnost

SK Šatov
TJ Tatran Šatov

Výsledky v posledních třech letech:
2016/17 - 4. třída okr. Znojmo, skupina A - 1. místo (postup)
2015/16 - tým zrušen
2014/15 - 3. třída okr. Znojmo, skupina A - 9. místo

Na slovíčko …
Martin Hlávka, trenér Benfiky
Po loňské sezoně skončil trenér Martin Janyška st.. Trénovat jsi
chtěl nebo ti jen nic jiného nezbylo?
Původně jsme se s Martinem domlouvali, že mu s koučováním pomůžu.
Poté co křeslo trenéra opustil to přešlo na mě tak nějak automaticky.
Začne pod tvým vedením Benfika trénovat, nebo pojede ve starých
kolejích?
Ti dva hráči, kteří trénovat chtějí, chodí s áčkem. Zbytek týmu je
rozdělen na dvě půlky. Jedni jsou už příliš opotřebovaní, aby ještě v
týdnu trénovali, ti mladší mají sebevědomí a tvrdí, že tréninku netřeba.
Hlavně jim ale nemůžu tvrdit opak. V posledních letech v áčku jsem
tréninku taky moc nedával.
Nějaké změny v kádru před sezonou?

Ze Štítar se vrací dorostenec Pavel Picmous a kariéru oživuje Roman
Komenda. Snad se v jeho případě nejedná jen o způsob, jak nahnat
body, před pomalu se blížícími volbami do obecního zastupitelstva. V
případě potřeby dál počítáme s občasnou výpomocí dua David Hájek,
Sláva Pospíchal. Konkrétně Sláva se ukáže hned dnes i v příštím
zápase místo gólmana Tondy Dvořáka. Ten má z loňské sezony stopku.
V případě nouze nejvyšší jsem domluvený s Davidem Coufalem.
S jakými ambicemi jdete do sezony?
Ambice Benfiky se nijak nemění. Prvořadým úkolem je opět bavit diváky.
Co se týče postavení v tabulce, samozřejmě nechci být podepsán u
sestupu do pralesa. A postup? S věkovým rozložením týmu a situací
okolo mládeže v Blížkovicích je stejně otázkou času, kdy dojde ke
zrušení béčka. Takže jak jsem říkal na začátku: Dokud to jen trošku jde,
bavit naše skvělé fanoušky.
Mimo pozice trenéra dál pokračuješ jako hráč. Vždycky tě to táhlo
do útoku. Využiješ možnost?
Budu upřímný. Do základní sestavy se napíšu. Snad se potvrdí, že na to
ještě mám. Co se postu týče, zvolil jsem kompromis. Přesunu se na
pravého beka, kde se přeci jen dá víc zaútočit. A samozřejmě za
rozhodnutého stavu provedu, stejně jako loni, změnu v postech.

Termín soutěže: Soutěž probíhá společně s podzimní částí sezony
2017/18. Z důvodu tipování při domácích zápasech se začíná
druhými zápasy. Letošní ročník však končí až posledním podzimním
zápasem.
Tipující: Tipovačky se mohou zúčastnit všichni fanoušci a hráči při
domácích utkáních.

Přihlášení: Proběhne prvním odevzdáním tipů. Nezapomeňte při
tipování vždy uvést svoje jméno a příjmení, tipy u kterých nelze určit
zadavatele budou pochopitelně ze soutěže vyloučeny.
Odevzdání tipů: Tipovací lístek bude k nalezení v zápasovém
programu (k vyzvednutí u Domečku), tamtéž se do připravené urny
odevzdávají vyplněné tipy. Poslední možností kdy tipovat je pátek před
dalším kolem. Poté budou tipy vyzvednuty a zaevidovány.
Začít tipovat můžete kdykoli během průběhu soutěže. Jak je ale
samozřejmé, čím dříve se připojíte, tím více příležitostí kdy získat body
máte.
Bodování:
přesné skóre zápasu – 5 bodů
výsledek zápasu bez ohledu na skóre (výhra, remíza prohra) – 2 body
přesný počet branek vstřelených jedním týmem - 1 bod
Body se v případě výsledku zápasu (výhra, remíza, prohra) a přesného
počtu branek jednoho týmu sčítají (např. pokud tipnete 2-1 a zápas
skončí 3-1 získáváte 2 body za výhru domácích plus 1 bod za přesný
počet branek vstřelený jedním týmem, tzn. celkem 3 body)
Pořadí: O konečném pořadí rozhoduje počet bodů po ukončení
soutěže. Pokud by někteří hráči měli stejný bodový zisk, přijde ke slovu
penaltový rozstřel proti gólmanu domácího týmu o přestávce prvního
domácího utkání jarní části soutěže.
–------------------------------------TIPOVAČKA----------------------------------------Jméno, příjmení: …………………………………….
A tým - Tatran Kohoutovice

………. : ……….

Vrbovec-Dyjákovičky - Benfika

………. : ……….

ROZPIS PODZIM 2017
Termíny domácích zápasů jsou zvýrazněny. Rozpis mladších žáků a přípravky bude v druhém čísle.

sobota 12. 8. 2017 11:15

SK Jundrov - A

autobus v 8.45

neděle 13. 8. 2017 16:30

B - Šatov B

neděle 20. 8. 2017 14:30

A - Tatran Kohoutovice

neděle 20. 8. 2017 16:30

Vrbovec-Dyjákovičky - B

sobota 26. 8. 2017 16:30

B - Micmanice

neděle 27. 8. 2017 16:30

A - TJ Mikulovice

sobota 2. 9. 2017 16:00

TJ Sokol Pohořelice - A

auta ve 14.00

neděle 3. 9. 2017 16:00

Mramotice - B

auta ve 14.45

neděle 10. 9. 2017 10:15

Přímětice B - B

auta v 9.00

neděle 10. 9. 2017 16:00

A - TJ Horní Kounice

sobota 16. 9. 2017 15:30

FC Slovan Brno - A

neděle 17. 9. 2017 15:30

B - Dyje

neděle 24. 9. 2017 15:30

A - FC Mor. Krumlov B

neděle 24. 9. 2017 15:30

Křepice - B

auta ve 14.00

sobota 30. 9. 2017 15:00

SK Tuřany - A

autobus ve 12.30

neděle 1. 10. 2017 15:00

B - Únanov B

neděle 8. 10. 2017 15:00

A - FK Zbraslav

neděle 8. 10. 2017 15:00

Štítary - B

auta ve 14.10

sobota 14. 10. 2017 14:30

TJ Sokol Hevlín - A

auta v 13.30

neděle 15. 10. 2017 15:00

B - Hrádek

neděle 22. 10. 2017 14:30

A - Jevišovice

neděle 22. 10. 2017 14:30

Slup - B

sobota 28. 10. 2017 14:00

B - Jevišovice B

neděle 29. 10. 2017 14:00

SK Újezd u Brna - A

autobus ve 11.30

sobota 4. 11. 2017 14:00

Dyjákovice - B

auta ve 12.30

neděle 5. 11. 2017 14:00

A - SK Tatran Šatov

auta ve 14.45

autobus v 13.00

auta ve 14.30
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