
3. kolo

1. Jablonec – FC Hradec (Synot liga)

2. Převýšov – Písek (Česká fotbalová liga)

3. Kratonohy – Olympia Hradec (KP)

4. Roudnice – Třebeš (I. A třída)

9. Kratonohy B – Třebeš B (OP)

10. Ohnišťany – Dobřenice (III. třída)

5. Žacléř – Nepolisy (I. B třída – sk. E)

6. Loko HK – Č. Meziříčí (I. B třída – sk. F)

7. Smiřice – Předměřice (I. B třída – sk. H)

8. Lovčice – Slavia Hradec B (OP)
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Přípravky budou mít na jaře početné zastoupení
Hradec Králové – Přebory
nejmladších fotbalových ben-
jamínků mají v rámci OFS
Hradec dlouholetou tradici. V
průběhu zimního období 2014/
15 se Decathlon halových OP
mládeže (ml. přípravka, st.
přípravka, ml. žáci a st. žáci)
zúčastnilo rekordních 61 tý-
mů, což znamenalo účast více
jak 600 chlapců a dívek.

V jarní sezoně, která bude
brzy rozehrána, se ve čtyřech
přeborech představí dohro-

mady 61 družstev (st. příprav-
ka 7+1 – 8 týmů; st. přípravka
4+1 – 14 týmů; ml. přípravka

4+1 – 27 týmů a minipřípravka
4+1 – 12 týmů).

Nejvíce obsazenou soutěží
je kategorie mladších přípra-
vek, stále větší popularitu si
získává OP minipřípravek,
kde bude hrát rovný tucet
nejmenších fotbalistů a fotba-
listek. Bohaté zastoupení prá-
vě těch nejmladších kategorií
dává podhoubí pro další roz-
voj a popularizaci fotbalu na
Hradecku jak mezi samotný-
mi chlapci a dívkami, tak i je-

jich rodinnými příslušníky,
kteří se na tyto turnaje dosta-
vují v hojném počtu. (ld)

Premiéra semináře osob znalých pravidel
Hradec Králové – Před star-
tem fotbalového jara uspořá-
dala Komise rozhodčích a de-
legátů OFS Hradec v salonku
restaurace U Švagerků v
Hradci Králové seminář pro
osoby znalých pravidel.

Této zajímavé premiérové
akce se zúčastnilo 64 mužů a 1
žena z řad funkcionářů klubů
okresních soutěží. Dále zde
mimo jiné byli Martin Zbořil
(předseda OFS), Vladan Haleš
(místopředseda OFS) a členo-
vé KR OFS Pavel Orel, Vilém
Novák, Evžen Zvolánek, Du-
šan Krucký či Lukáš Vojtěch.

Stěžejním bodem tohoto se-
mináře bylo pravidlo XI
(ofsajd). Hlavní přednášející,
předseda KRD OFS Hradec a
ligový rozhodčí Pavel Orel, za
pomocí videoukázek, vysvět-
lil přítomným základní pojmy
ofsajd a ofsajdové postavení i
problematiku tohoto složité-
ho pravidla. Celé školení pro-
běhlo formou diskuze, kdy ko-
misi rozhodčích překvapil
značný zájem OZP o tuto pro-
blematiku. KRD věří, že se jí
podaří získat do svých řad z
těchto nově vyškolených osob
alespoň pár zájemců. (ez, ld)ZAPLNĚNÝ SÁL při semináři osob znalých pravidel. Foto: L. Douděra

O vítězi rozhodl penaltový rozstřel
Fotbalová školička FC Hradec uspořádala 5. ročník halového turnaje pro nejmenší adepty

Hradec Králové – Fotbalová
školička FC Hradec při ZŠ M.
HorákovéuspořádalavhaleZŠ
Kukleny 5. ročník metodické-
ho halového turnaje pro nej-
mladší adepty fotbalu. Dlou-
hodobým partnerem projektu
je Kooperativa pojišťovna.

Opět se tak početnému di-
váckému publiku představilo
devět družstev s více jak 80
dětmi, tentokrát ročníků 2008
a 2009. Pro většinu z dětí je to
první turnaj, tudíž trenéři se
pohybovali volně po hřišti.

Petr Vohralík, organizátor tur-
naje: „Po loňských zkušenos-

tech jsme zopakovali herní
systém, při kterém byla druž-
stva nejprve rozdělena do tří
základních skupin. Poté byly
sestaveny nové tři skupiny,
kam se již týmy kvalifikovaly
na základě současné výkon-
nosti. Hlavně druhá část tur-
naje je tedy charakterizována
velkou vyrovnaností. Dá se
říct, že všichni účastníci zde
zažijí radost z vítězství nebo
alespoň získaného bodu.“

Ve finálové skupině se sešli
favorité Černilov A, Stěžery a
Slavia Hradec, kteří měli i vě-
kově nejstarší kádry. O vítězi

musel rozhodnout až penalto-
vý rozstřel mezi Černilovem a
Stěžerami, v němž byli úspěš-
nější hráči Černilova.

V rámci závěrečného vy-
hlášení družstva obdržela di-
plomy, tašky plné sladkostí s
různými drobnostmi a nejlep-
ší kolektivy převzaly poháry a
medaile. Vyhodnoceni byli i
dva nejlepší hráči z každého
družstva, kteří si z turnaje od-
nesli věcné ceny.

Celkové pořadí 5. ročníku tur-
naje pojišťovny Kooperativa: 1.
Černilov A, 2. Stěžery, 3. Sla-
via HK, 4. FŠ FC HK červeno-

bílí, 5. Lhota p. L., 6. FŠ FC HK
žluto-modří, 7. Černilov B, 8.
Nový HK, 9. Olympia HK.

Nejlepší hráči – Černilov A: Tu-
rek Pavel, Täubner Aleš; Stě-
žery: Lounek David, Zoubek Ši-
mon; Slavia HK: Spejchal Mar-
tin, Žák Pavel; FŠ FC HK červe-
no-bílí: Sedláček Martin, Glo-
ser Martin; Lhota p. L.: Císař
Jakub, Tlučhoř Jiří; FŠ FC HK
žluto-modří: Fejglová Barbora,
Wenke Eduard; Černilov B: Hoj-
ný Václav, Matlák Kryštof; No-
vý HK: Beneda Vojtěch, Kryš-
tof Ludvík; Olympia HK: Lesák
Michal, Bittner Marek. (voh, ld)

Trenéři se zaměří na rozvoj
síly v žákovské kategorii
Hradec Králové – Trenérsko-
metodická komise OFS Hra-
dec pořádá ve středu 15. dub-
na 2015 od 17 do 19 hodin na
umělé trávě v areálu Slavie v
Orlické Kotlině zdarma semi-
nář pro trenéry fotbalu okre-
su Hradec Králové.

Obsahem bude tréninková
jednotka pro kategorii žáků
(zaměřená na rozvoj síly), kte-
rou připraví a předvede tre-
nér Vlastimil Frýdek s týmem
FC Hradec U-15. Cílem je upo-

zornit trenéry na specifika
rozvoje dané schopnosti v této
věkové kategorii, kde nejvíce
hrozí přetížení, případně zra-
nění. Náplň tréninku pří-
tomní obdrží v písemné podo-
bě. Po skončení tréninkové
jednotky bude následovat dis-
kuse s trenérem o průběhu.

Přihlášky na seminář adre-
sujte do 14. dubna 2015 sekre-
táři OFS Hradec Lubomíru
Douděrovi na mail lubo-
mir.doudera@tiscali.cz. (dla)

KRÁTCE, VE VÝSLEDCÍCH

Nominace výběru OFS Hradec U-13
(ročník 2002) na venkovní přípravu 15.
dubna 2015 od 16.30 hodin ve Stěže-
rách: Loskot Aleš, Jaška Matěj, Vladeka
Vojtěch, Veselý Dominik (Olympia HK),
Hroneš Dominik, Urban Matěj (Černilov),
Pokorný Jan (Stěžery), Karmín Adam,
Karel Jan, Gloser David brankář (Nový
HK), Košata Josef (Předměřice), Rejl
František (Roudnice), Stoklas Filip (Čer-
veněves), Dvořák Václav, Kárník Vojtěch
(Chlumec), Hlaváček Martin, Čížek Da-
niel, Horák Filip, Slezák Patrik (Třebe-
chovice), Novotný Eduard, Rejl Jiří, Pa-
raj Jakub brankář (Třebeš). Trenéři: Ro-
man Prokopec a Jiří Vrabec.

45. ročník Ligy amatérů Hradecka – 1.
kolo: Vězeňská služba – Montela MH
0:4 (0:3). Branky: Bartoš 2, Kopta 2. Fa-
kultní nemocnice – Policie ČR 12:0
(6:0). Branky: Jukl 3, Dapecí 3, Melek 2,
Podhajský 2, A. Jezdinský, Václav Kotal

jun. Gimnástic Třebeš – Dopravní pod-
nik odloženo pro nezpůsobilý terén.
Program 2. kola: D. podnik – Policie (13.
4. v 17 hř. Loko), Montela – Fak. nemoc-
nice (13. 4. v 17.30 hř. Malšovice), G. Tře-
beš – V. služba (14. 4. v 18 hř. Třebeš).

I. liga st. žákyně: FC HK – Liberec 8:0.
Branky: Dostálová 4, Lošanová 2, N. So-
váková, Žídková. HK: Horváthová – Lič-
manová, Kadečková, Kotoučková, A. So-
váková – Prášilová, N. Sováková, Por-
tychová, Flídrová – Lošanová, Dostálo-
vá; střídaly Vaňková, Žídková, Srbková,
Paulů, Pavlíčková a Jedličková.

I. liga ml. žákyně: FC HK – Liberec 11:0.
Branky: N. Sováková 5, Vejrová 4, Fej-
glová, Šolínová. HK: Voříšková (Berán-
ková) – Grimová, A. Sováková, Fejglová,
Šafaříková – Zámišová, N. Sováková,
Sedláčková, Neradová – Vejrová, Šolí-
nová, Šubrtová. (ld)

LETNÍ TURNAJE V MALÉ KOPANÉ

Lužec nad Cidlinou: 5. ročník turnaje v
malé kopané Sup Cup 2015 se uskuteční
v sobotu 20. června od 8.30 hodin na fot-
balovém hřišti FK Lužec. Startovné činí
999 korun. Uzávěrka přihlášek a zapla-
cení startovného nejpozději do 15. červ-
na. Předpokládá se účast 15 až 20 týmů.
Bohaté občerstvení a hodnotné ceny.
Kontakty: Martin Klepl (telefonní číslo:
775 092 858, mail: kleplik@seznam.cz),
Petr Tomeš (telefonní číslo: 602 576
209, mail: petom@seznam.cz). Přihla-
šovat mužstva je možné i přes facebook.

TJ Ohnišťany pořádá na svém fotbalo-
vém hřišti tradiční turnaj v malé kopané
O pohár starostky obce. Sestavte si svůj
tým a přijeďte si zahrát fotbálek. Turnaj
se uskuteční v sobotu 18. července od 8
hodin. Startovné činí 900 korun. Při-
hlášky zasílejte nejpozději do 10. čer-
vence. Bohaté občerstvení a hodnotné
ceny. Kontakty: Petr Kopáč (mail:
kopacpetr@seznam.cz, telefonní číslo:
733 711 962), Filip Matějka (e-mail:
matejkafilip89@seznam.cz, telefonní čís-
lo: 777 091 465). (re)

V Třebši ode dneška burza sportovního oblečení
Hradec Králové – Fotbalový oddíl Sokol Třebeš pořádá ode
dneška do soboty v prostorách nových šaten (vedle Žumpy) bur-
zu fotbalové výstroje a sportovního oblečení. Provize 10 % ceny
z prodeje bude použita na rozvoj mládežnické kopané v třebeš-
ského Sokola. Bližší informace poskytne Martin Zbořil (tele-
fonní číslo: 605 537 217, e-mail: zboril.fotbal@centrum.cz).

Termíny – čtvrtek 9. dubna: od 16 do 20 hodin prodej a příjem; pá-
tek 10. dubna: od 16 do 20 hodin prodej, od 20 do 21 hodin výdej; so-
bota 11. dubna: od 10 do 12 hodin výdej. (ld)

Květen 2015 znovu „Měsícem náborů“
Hradec Králové – V květnu a v září 2015 proběhne po celé ČR
další „Měsíc náborů“ mladých fotbalistů a fotbalistek. Rodiče
tak opět mají šanci přihlásit své dítě do jakéhokoli fotbalového
klubu ve svém okolí a zaregistrovat ho jako člena FAČR.

Náborové akce se v tomto formátu uskutečnily už v září 2014,
kdy proběhlo 74 velkých akcí podpořených FAČR. Postupně je
navštívilo neuvěřitelných 11 300 dětí. Další desítky akcí si klu-
by organizovaly po vlastní linii. Členská základna mládeže ve
věku 5 až 19 let se navýšila o 9100 nových členů.

Stejně jako v minulém roce se bude v každém okrese po celé
ČR konat jedna větší akce. FAČR podpoří tyto akce v květnu a v
září 2015 čtyřmi miliony korun. Částka bude využita na podpo-
ru klubů v pořádání náborových akcí v rámci OFS, nákup fot-
balového vybavení pro děti a pořadatele a na malé dárky pro dě-
ti, které se akcí zúčastní. Kluci i holky narození v roce 2007 mají
letos stále možnost získat dárek od firmy Puma v podobě tašky,
míče, reprezentačního dresu a trenýrek a lahve na pití. (re)
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