Turnaj VTM U13 v Jihlavě 2.-3.1.2019

Nejprve bych chtěl poděkovat za umožnění se tohoto turnaje zúčastnit a za finanční podporu
od Olomouckého kraje.
Realizační tým: Vít Černohous, Vladimír Kočara, Stanislav Svozil (vedoucí týmu)
Na turnaj jsme odjížděli od zimního stadionu v Olomouci 2.1. v 8:30. Všichni pozvaní hráči
přijeli včas. Jediný, kdo se nezúčastnil (bez omluvy) byl Daniel Florýk z HC Uničov. Cesta
proběhla bez komplikací a do Jihlavy jsme přijeli s dostatečným předstihem, takže hráči měli
dostatek času se na první zápas nachystat. Na turnaj jsme tedy odjeli s počtem 19+2 s tím, že
do každého zápasu, dle propozic, jsme mohli nastoupit s počtem 15+2. Každý zápas nám
tedy nehráli tři útočníci a jeden obránce. Útoky se vystřídali všechny tak aby to bylo
spravedlivé. U obránců to vycházelo jinak – Galvas, Svozil a Vrána odehráli všechna utkání a
ostatní obránci se rovnoměrně vystřídali.

Olomoucký kraj – Liberecký kraj

7:1 (4:1, 1:0, 2:0)

Nenasazení hráči: Kubík, Pippal, Pastrnek, Přeslička

Vyšel nám dobře vstup do utkání, kdy jsme aktivní hrou a dobrým bruslením Liberecký kraj
převyšovali. Hráči plnili pokyny, dobře napadali a hráli přímočaře do brány. Po první třetině
jsme šli do kabiny s náskokem, který jsme po zbytek zápasu udrželi. Nutno podotknout, že
Liberecký kraj měl hráče pouze z jednoho týmu a to z Liberce – těžko se rovnat výběrům
z více klubů.

Olomoucký kraj – Královehradecký kraj

7:1 (0:0, 4:0, 3:1)

Nenasazení hráči: Šťastný, Dokoupil, Dobša, Polame

Po prvním zápase jsme nevstoupili do utkání dobře. Soupeř měl jednu lajnu, která nám
dělala problémy. V úvodní části nás podržel brankář Weiss. Po přestávce jsme začali hrát
opět hokej, kterým jsme porazili kraj Liberecký. Druhou třetinu jsme vyhráli 4:0. Dost
podobně se vyvíjela i třetina poslední.

Olomoucký kraj – Vysočina

6:2 (0:0, 2:2, 4:0)

Nenasazení hráči: Galnor, Hanák, Šulgán, Pospíšil

Tento zápas jsme hráli proti domácím, kteří byli dobře nachystaní. První dvě třetiny byli
vyrovnané. Střídali se pasáže kdy každý tým chvilku dominoval – utkání mělo vysoké tempo
od začátku až dokonce. Třetí třetinu jsme rozhodli hlavně díky nacvičeným signálům
šumperského útoku, Seidenglanz – Verner – Mácha. Konkrétně Mácha po spolupráci celého
útoku vsítil 4 branky.

Olomoucký kraj – Moravskoslezský kraj

6:1 (5:1, 0:0, 1:0)

Nenasazení hráči: Seidenglanz, Verner, Mácha, Jarmara

Poslední zápas rozhodoval o vítězi celého turnaje. Do tohoto utkání jsme šli bez prvního
útoku, který dominoval celý turnaj. Ostatní hráči se toho však zhostili velice dobře a první
třetinu jsme vyhráli 5:1. Od této třetiny se odvíjelo celé utkání. Hráči si poctivě plnili pokyny
a po výborném výkonu celého týmu dokázali zvítězit.

Celý turnaj jsme předváděli velice dobré výkony a po zásluze jsme turnaj vyhráli bez prohry a
s konečným skóre 26:5.

