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Vážení futsalisté!
Usilovně dál pracujeme na Futsalové (R)evoluci a věřím, že stanové termíny všichni stihneme.
Nový ročník bude pro futsal jedním velkým krokem vpřed. Zároveň všichni začneme s čistým
stolem.
Události posledních dní byly velice zajímavé. Skvělé výkony předvedla naše reprezentace do 19
let, která po třech výhrách jasně ovládla nabitý Generali Cup
ve Vsetíně. Nejen výsledky, ale i
hra samotných hráčů je pro nás
příslibem do budoucnosti. Máme
se kam posouvat!
Play-off VARTA futsal ligy je v plném proudu a my dnes již známe všechny semifinalisty. Největší
drama přinesla série Plzně s Teplicemi. Jenže v semifinále to bude
ještě větší podívaná. Začínáme

Devatenáctka
vyhrála
Generali Cup

středečním televizním zápasem
z Chrudimi.
Ve druhých ligách je také o mistrech jasno. Na východě vyhrál
tým VŠB TU Ostrava a na západě
FT Zlej Sen Liberec. Spolu si to pak
v pátek 6. dubna rozdají v Ostravě ve finále Superpoháru II. lig.
Přejeme všem skvělou futsalovou
podívanou v play-off VARTA futsal ligy a dál sledujte naše weby.
Novinky, aktuality a zajímavosti
jsou na nich téměř každý den.
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FK ERA-PACK Chrudim - vítěz základní části

Semifinále play-off
FK ERA-PACK Chrudim
vs.
Gardenline Litoměřice
SK Interobal Plzeň
vs.
AC Sparta Praha
Max - nejlepší střelec základní části

Tomáš Vnuk - nejproduktivnější hráč základní části

FUTSALOVÁ (R)EVOLUCE
NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ
Projekt „FUTSALOVÁ (R)EVOLUCE - NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ,
který byl KF SF ČR schválen dne 25. ledna 2018.
Účelem tohoto zásahu do léty zaběhnutých kolejí je zejména naše snaha
o zkvalitnění poskytování služeb Vám, členům SF ČR, urychlení jednotlivých procesů v rámci pohybu hráčů mezi kluby a v neposlední
řadě též minimalizace znaků byrokracie, pro kterou, alespoň dle našeho
soudu, není ve futsalovém prostředí čas ani prostor. Jak už ze samotného názvu projektu vyplývá, základním charakteristickým znakem
naší myšlenky je rozvoj. Rozvoj českého futsalu jak pro ty nejmladší,
kteří poctivě reprezentují barvy svého klubu každý den, tak ale i pro ty
nejzkušenější z nás, aby i pro ně byl futsal nadále stejnou vášní. Druhý,
avšak neméně podstatný znak projektu, tkví ve využití síly jednoduchosti. Chtěli bychom dosáhnout toho, aby se futsal stal dostupným
pro každého a v každém věku. Dosáhnout toho, aby se již nečekalo
na schválení úkonů nebo posílání papírových lístků. Dosáhnout toho,
aby rozhodčí nevysedávali dlouhé hodiny nad nikdy nekončící administrativou. Dosáhnout toho, abyste všichni mohli být tam, kde to
máte nejraději - tedy na hřištích nebo ve sportovních halách. Abychom
však mohli těchto smělých cílů dosáhnout, je zapotřebí se zaměřit na
základní kameny naší hry a učinit takové kroky, které přenesou běžnou
praxi z našeho světa, do světa virtuálního, neboť to jsou právě ta místa,
kde jsme připraveni Vám poskytnout maximální komfort a pohodlí pro
každodenní chod té části futsalové agendy, které se věnujete nebo která
je pro Vás potřebná. Jsme přesvědčeni, že i základní kameny našeho
futsalu si zaslouží zařadit se po bok těch, na kterých jsou dnes postaveny ty největší futsalové velmoci.
Vám všem, kteří již po přečtení těchto řádku sdílíte stejné nadšení jako
my, ale i Vám, kteří na ni nahlížíte s větší či menší mírou skepticismu,
jsme odhodláni udělat vše pro to, aby tato myšlenka nebyla jen naší, ale
myšlenkou nás všech - naší NOVOU CESTOU K VÍTĚZSTVÍ!

Časová osa projektu
•

1.2.2018 – revoluce – vysvětlovací proces začíná (zjednodušení, ušetření nákladů a energie)

•

16.3.2018 – rekodifikace předpisů – předložení návrhu předpisů (první čtení) na VV SF ČR

•

29.3.2018 – rekodifikace předpisů – uveřejnění prvního návrhu předpisů k připomínkám hnutí

•

4.4.2018 – aktiv oblastí, krajů a okresů

•

6.4.2018 – Grémium 2.ligy východ

•

17.4.2018 – Grémium Varta FL + 2. ligy západ

•

19.4.2018 – Stanovit termín MVH (termín stanoven na 2.6.2018)

•

20.4.2018 – Výzva řídícím orgánům a klubům k registraci administrátora

•

1.5.2018 – Výzva administrátorům k vkládání dat do databáze (hráči, R+D, foto…)

•

31.5.2018 – novelizace Stanov a řádů – předložení návrhu na KF ČR ke schválení a předložení na MVH

•

6.6.2018 – novelizace Stanov – předložení Stanov SF ČR na VH SF ČR (schválení)

•

1.7.2018 – revoluce – ostrý start

…cesta za změnou po vzoru FAČR

Ostravská VŠB je vítězem
II. ligy a prvním finalistou
Superpoháru

Liberec vyhrál druhou ligu západ.
Rozlučku plánuje
na Superpoháru v Ostravě

Po posledním kole II. ligy východ je jasné, že se mistrem stala VŠB Ostrava.
Letos je navíc tým z východu pořadatelem finále Superpoháru II. lig.

Futsalisté FT Zlej Sen Liberec vyhráli s předstihem druhou ligu západ. Nyní bude
klub usilovně pracovat na tom, aby mohl od zaří nastupovat ve VARTA futsal lize.
Ještě je však čeká 6. dubna finále Superpoháru II. lig futsalu v Ostravě. V rozhovoru jsme vyzpovídali kapitána Pavla Bínu.

„Poskládali jsme výborný mančaft, který po celou sezonu podával kvalitní výkony.
Máme v týmu i bývalé reprezentanty v juniorských fotbalových reprezentací
či odchovance Baníku,“ řekl předseda klubu Martin Kapsa.
V historii si už VŠB zahrála i nejvyšší soutěž. Zda ji bude hrát také od září 2018, zatím není
jasné. „Po vítězství v lize mají hráči chuť hrát nejvyšší soutěž. Zjistíme si možnosti
a co všechno první liga obnáší. Pak se definitivně rozhodneme. Ještě čas máme,“ řekl
Kapsa.
Jeho tým si premiérově zahraje finále Superpoháru II. lig. Jde o třetí ročník prestižního
souboje vítězů obou skupin. Pořadatelství se každý rok mezi západem a východem střídá.
Letos připadlo právě na východ. Hrát se bude 6. dubna od 20 hodin v ostravské hale VŠB.
„Vypadá to, že soupeřem bude Liberec,“ usmíval se Martin Kapsa, který se na zápas
těší: „Těším se na porovnání se soupeřem, a že dostaneme medaile za vítězství druhé
ligy východ. V zápase určitě dostanou prostor všichni hráči ze soupisky. Utkání
je pro ně za odměnu.“
Zdali bude ostravským soupeře opravdu FT Zlej Sen Liberec, si musíme ještě chvíli počkat.
Jedno je však jasné. Po dvou triumfech Jeseníka budeme znát nového vítěze Superpoháru.

Pavle, soutěž jste vyhráli s předstihem. Co podle tebe rozhodlo? V čem je vaše síla?
Rozhodujícím momentem bylo derby s Jabloncem, kde jsme, dle mého, odehráli nejlepší utkání
soutěže. To nás nakoplo a v podstatě nyní držíme šňůru, tuším, třinácti vyhraných kol za sebou.
Sílu vidím v týmovém pojetí hry. Nejsme žádní skvělí futsalisté, ale na hřišti makáme jeden
za druhého a futsalové nedostatky nahrazujeme poctivostí.
Chystá se Liberec do nejvyšší soutěže? V jaké hale byste hráli?
Nyní před námi stojí hodně práce. První otázkou bude, zdali budou hráči ochotni futsalu obětovat více, než doposud. Dále budeme muset doplnit i funkcionářský tým, sehnat potřebné finance
či založit mládežnické ročníky U17 a U19. Není toho málo, ale uděláme vše pro to, aby se liga
v Liberci hrála. Pro všechny z nás by to bylo velké zadostiučinění. Přeci jen se taková možnost
opakovat už v budoucnu nemusí.
Otázkou je samozřejmě i hala. Dostat se na Duklu, která je v majetku armády, není úplně jednoduché, ale také toto téma řešíme.
Jak vás podporují v regionu a ve městě? Jsou lidé a partneři futsalu nakloněni?
Partnery jsme doposud na každou soutěž sehnali a vždy si
troufnu říci, že jsme měli oproti ostatním mužstvům v rámci
druhé ligy nadstandard. Rozpočet na ligu je ale úplně o něčem
jiném. Jak jsem říkal, shánění větší podpory ze strany partnerů
bude jedním z témat nejbližšího období.
Jak se těšíte na premiérovou účast ve finále Superpoháru
II. lig?
Oslava cestou z Chebu nebyla úplně plnohodnotná. (smích)
Rozlučku se sezonou budeme chtít právě v Ostravě, kam plánujeme vypravit autobus nejen pro hráče, ale i přátele, fandy
a rodinné příslušníky. Osobně se na to velice těším. Zápas
budeme chtít, samozřejmě stejně jako soupeř, vyhrát, ale hrotit
to nebudeme. Pojedeme si to užít!

Čeští junioři
porazili Ukrajinu
Parádní vstup do Generali Cupu předvedli
čeští futsalisté do 19 let, kteří ve čtvrtek večer porazili Ukrajince vysoko 5:1.
Utkání s velkým favoritem turnaje zvládli Češi
na výbornou. „Hráči dnes předvedli velmi dobrý
výkon, který snesl měřítko,“ pochválil svěřence
trenér Martin Brůna.
Jeho mančaft se b utkání prezentoval vysunutým
presinkem, který dělal obraně Ukrajiny od počátku
veliké problémy. „Zaslouženě jsme se ujali
vedení, ale soupeř vyrovnal. Nicméně kluci hráli
velmi organizovaně a dodrželi většinu taktických pokynů. Střelecky se nám i přes počáteční
nervozitu dařilo a skóre pět-jedna je pro hráče
Ukrajiny možná kruté,“ prohlásil Brůna.
Kouč nechtěl vyzdvihnout žádného jednotlivce,
protože všichni předvedli, proč jsou v reprezentaci. Nicméně velké utkání odchytal Lecjaks, který
pochytal většinu nebezpečných šancí Ukrajiny,
a společně s celým týmem odvedl vynikající práci.
„Pokud navážeme i v nadcházejícím utkání
s Francií nastavenou úroveň hry, můžeme pomýšlet i na účast ve finále,“ uvědomoval si trenér U19
a dodal: „V pátek máme volný den a využijeme
jej k přípravě na sobotní důležité utkání.“
Česká republika - Ukrajina 5:1 (2:1)
Branky: 11. Sita, 20. Slepčík (Blahuta), 21. Slepčík
(Dziuba), 37. Štanglica (Balog), 38. Blahuta – 17.
Seniuk (Bielan).
Česká republika: Lecjaks (Vondráček) - Slepčík,
Špička, Buchta, Zajíček, Blahuta, Dziuba, Krakovčík, Demeter, Balog, Štanglica, Kamenský, Sita.
Trenér Martin Brůna.
Ukrajina: Huivan, Kozlov – Blank, Bielan, Nahornyi, Zavertanyi, Masevych, Seniuk, Nehela,
Kukalev, Ovakimian, Medenets, Ilin, Syplyvents.

Češi porazili Francii a jsou
ve finále
Česká futsalová reprezentace do 19 let pokračuje v parádním
tažení. Na Generali Cupu vyhrála i druhý zápas v základní skupině a postoupila do nedělního finále, ve kterém se utká s Rumunskem.
Do utkání s Francií vstupovali Češi s pokorou a očekáváním. „Pro jistotu
účasti ve finále jsme potřebovali minimálně remizovat. My jsme však
chtěli zvítězit, a tak byla i nastolena taktika,“ řekl trenér Martin Brůna
a pokračoval: „Presinkem jsme napadali soupeře již na útočné polovině
a první poločas byl zcela v naší režii.“
Francie sice dobře držela míč, ale Češi aktivitou drželi otěže utkání. Po dvou
trefách Slepčíka vedli junioři 2:0 a kopali tři desetimetrové kopy. „Bohužel jsme ani jeden neproměnili a minutu před koncem naopak soupeř
ze stejně snížil. Ve druhé půli nám sice docházely síly, ale kluci ukázali
kvalitu a velkou morální sílu. Odskočili jsme na tři-jedna, ale opět soupeř dokázal korigovat. Za toto utkání jsme měli velké množství šancí,
ale nedokázali jsme skóre navýšit,“ litoval Brůna.
Podle trenéra devatenáctky zvítězilo velké české srdce a kvalitní týmový
výkon. „Výborné utkání odehrál Slepčík a Sita,“ pochválil Martin Brůna
a dodal: „Je těžké vyzdvihnout jednoho hráče, protože opět všichni odehráli utkání na hranici možností.“
Česká republika – Francie 3:2 (2:1)
Branky a nahrávky: 13. Slepčík, 14. Slepčík (Špička), 26. Špička – 18. Charrad, 26. Melaine.
Česká republika: Vondráček (Lecjaks) – Slepčík, Špička, Buchta, Zajíček,
Blahuta, Dziuba, Krakovčík, Demeter, Balog, Štanglica, Kamenský, Sita.
Trenér
Martin
Brůna.
Francie: Carron –
Appery, Bouaziz,
Marzolino, Melaine,
Mumuni,
Chakrad, Lambert,
Pasquier,
Kasprzak,
D o m i n g u e w,
Bourmaud, Delbergue, Makiadi.

Konečné pořadí ve skupinách

Skupina A:
1. Česká republika, 2. Francie, 3. Ukrajina
Skupina B:
1. Rumunsko, 2. Slovensko, 3. Maďarsko

Zápas o 5. místo: Ukrajina - Maďarsko 3:6
Zápas o 3. místo: Slovensko - Francie 4:2

Česká
reprezentace U19
vyhrála Generali
Cup
Skvělý výkon v prvním poločase zajistil české futsalové reprezentaci do 19 let vítězství na Generali
Cupu. Češi porazili Rumunsko 6:3.
„Fantazie,“ usmíval se po zápase trenér české reprezentace do 19 let Martin Brůna a jedním dechem dodal:
„Dnes jsme odehráli nejdůležitější utkání na turnaji.“
První poločas se nedá popsat jinak než fantasticky odehraný. „Poločasové skóre 5:0 je sice jednoznačné,
ale já mam velikou radost za předvedený výkon
našich lvíčat. Jednoznačně nejlepší výkon na tomto
turnaji,“ chválil Brůna.
Ve druhém poločase soupeř hru rozkouskoval svou
power play, krerou praktikoval celých 20 minut. „My
jsme bohužel obdrželi z této varianty hry tři branky,
ale herně jsme při hře čtyři na čtyři byli lepší. Klid
do našich řad dal z přímého kopu nejlepší střelec
turnaje a tohoto utkání Zdeněk Sita. Nebýt však
excelentního výkonu celého týmu a opět skvělého
Lecjakse v brance, tuto cenu by si neodnesl,“ upozornil trenér juniorů.
Fantastický turnaj skončil nejlepším možným výsledkem. Martin Brůna měl pro své hráče jen slova chvály:
„Pochval bylo hodně, na kluky jsem hrdý a mám
z nich a jejich výkonu velkou radost.“
Česká republika - Rumunsko 6:3 (5:0)
Branky: 2. Buchta (pk), 5. Sita, 8. Buchta, 9. Sita, 17.
Zajíček, 37. Sita – 21. Najtai, 33. Bojneaga, 36. Rancz.
Česká republika: Lecjaks – Slepčík, Špička, Buchta,
Zajíček, Blahuta, Dziuba, Krakovčík, Demeter, Balog,
Štanglica, Kamenský, Sita. Trenér Martin Brůna.
Rumunsko: Lungu - Badea, Serban, Duda, Cristea,
Badit, Bojneaga, Rancz, Ghiuta, Crisan, Dudau, Najtai.

Zpívající futsalista Dalibor Slepčík:
Chtěl bych skloubit obojí
Česká futsalová reprezentace U19 má ve svém středu velice šikovného hráče Dalibora
Slepčíka. Na Generali Cupu ve Vsetíně vstřelil čtyři branky. Krom toho je také vynikajícím zpěvákem. Před třemi roky dokonce prošel do finále SuperStar, kde skončil na čtvrtém místě.
Dalibore, jak ses vůbec seznámil s futsalem? Kde jsi ho začal hrát?
Hrál jsem od malička jen velký fotbal, ale pak jsme přešel na futsal. Prvně jsem hrál jen s bráchou
a s kamarády. Potom jsem se dostal do druhé ligy, kde jsem hrál za Combix Ústí nad Labem. Letos
v zimě jsem měl zkušební trénink s Gardenline Litoměřice. Trenérovi jsem se zalíbil a volal svému
kolegovi do reprezentační devatenáctky, který mě pozval na soustředění a nyní i na turnaj do Vsetína.
Jak dlouho jsi hrál fotbal?
Asi pět let. Od devíti do čtrnácti.
Kde ses se naučil tak dobře technicky? Balon ti drží pod podrážkou jako přilepený.
Myslím, že na ulici za barákem. (smích)
Baví tě futsal natolik, že bys ho chtěl hrát i do budoucna?
Futsal mě baví fakt hodně. Navíc jsme teď vyhráli s kluky turnaj. To je úplně nejlepší. Jsme moc rádi.
Rád bych hrál futsal dál.
Jak se dá futsalová kariéra zkombinovat s pěveckou dráhou? Víme o tobě, že máš velký talent
na obojí a uspěl si i v soutěži SuperStar.
Bude to těžké, ale ještě sám nevím. Uvidíme. Tréninky jsou skoro každý den. Necháme se překvapit.
(smích)
Tvoje pěvecká kariéra se stále vyvíjí. Co je nyní u tebe nového?
Momentálně jsem nahrál jednu písničku, kterou mi poslal jeden anglický producent. Poslal jsem mu ji
zpět, on ji upraví a já nyní čekám, až se vydá. K tomu ještě bude klip. Nevím, kdy přesně, ale brzy bude
venku.
Co je tvým pěveckým snem?
Chtěl bych se zpíváním živit, ale chtěl bych to i nějak zkombinovat s futsalem.
Trenér mi říkal, že po taktické a technické stránce jsi výborným futsalistou, ale jak je to s kondicí?
Teprve se do kondice dostávám. S Combixem jsme vůbec netrénovali. Přechod na vyšší úroveň je v
tomto ohledu těžší.
Jaký to je hrát najednou na tréninku s litoměřickými hráči, obzvlášť s Brazilci?
Jde o něco nového. Jsou to silní hráči, ale dá se s nimi hrát. Chce to jen trénovat a trénovat. Rád bych
třeba v příští sezoně nakoukl do nejvyšší soutěže.

Ženská reprezentace jede
do Švédska,
zná již svou nominaci

Ženskou futsalovou reprezentaci čekají na začátku dubna dvě utkání
ve Švédsku proti silnému soupeři. Podívejte se na nominaci trenéra Karla
Krakovčíka, včetně náhradnic.
Brankářky:
Kuglerová Lenka
Soušková Jana

Klub Fotbal
MFK Vítkovice
FC Zbrojovka Brno

Klub Futsal
FC Baník Ostrava
Nástěnky Brno

Hráčky:
Brázdová Šárka
Břenková Denisa
Danihelková Nikola
Hýlová Barbora
Koplíková Markéta
Kupilíková Lucie
Odehnalová Iva
Ondrášková Adéla
Soquessa Clara
Stanjurová Eliška
Svobodová Veronika
Waszutová Kateřina

FK Dukla Praha ženy
1. FC Olomouc
FC Hradec Králové
FC Hradec Králové
Spartak Myjava
TJ Hrádek
Spartak Myjava
FC Viktoria Plzeň
Lok. Brno H. Heršpice
1. FC Olomouc
FC Hradec Králové
FK Gascontrol Havířov

FCA Liberec
FC Baník Ostrava
FCA Liberec
Tequilky SK Viktorie Chlebíčov
Nástěnky Brno
SK Interobal Plzeň
Nástěnky Brno
Chemcomex Sokol Vysočany
Nástěnky Brno
Tequilky SK Viktorie Chlebíčov
FCA Liberec
Tequilky SK Viktorie Chlebíčov

Náhradnice:
Antalíková Petra
FC Hradec Králové
Bulavová Martina
FC Hradec Králové
Čechová Michaela (NB) Dobrevová Věra
FC Praha
Horáčková Klára
FC Nesyt Hodonín
Lacinová Jana
Pavková Sabina
FC Nesyt Hodonín
Plzáková Sára
FC Hradec Králové
Pospíšilová Petra (NB) FC Hradec Králové
Sedlačíková Irena
1. FC Slovácko
Šimová Kristýna
Lok. Brno H. Heršpice
Vacíková Hedvika (NB) 1. FK Příbram

Tequilky SK Viktorie Chlebíčov
FC Baník Ostrava
SK Interobal Plzeň
Chemcomex Sokol Vysočany
FC Tango Hodonín
FCA Liberec
FC Tango Hodonín
Tequilky SK Viktorie Chlebíčov
Tequilky SK Viktorie Chlebíčov
FC Baník Ostrava
FC Baník Ostrava
SK Olympie Rakovník

Finále SFL dívek a chlapců se odehraje 5.4.2018
Finále SFL chlapců a dívek se uskuteční 5.4.2018
od 9:30 hodin ve SH Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1495/8.
Na turnaji v obou kategoriích budou vyhlášeny i individuální
ocenění a to: nejlepší brankář/ka a nejlepší hráč/ka závěrečného finálového turnaje. Finálový turnaj budou řídit rozhodčí
s Licencí A a B.
Po celou dobu turnaje bude v hale otevřeno občerstvení.
Pro VIP hosty bude připravena VIP místnost s drobným občerstvením. Všechny šatny budou opatřeny cedulkami s názvem
školy. Všechny školy obdrží pitný režim.

Účastníci SFL dívky:
W36-SOŠ G Staré Město, W4-SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba, W20-SZŠ Praha a W43-SZŠ a VOZŠ Plzeň

Účastníci SFL chlapci:
H1-OA a VOŠE Zlín, F1-SOŠPO Prostějov, A5-SOŠ Jarov,
B1-SOŠ a D14-Gymnázium Teplice

Rozlosování SFL dívky:

Rozlosování SFL chlapci:

1. semifinále
9:30 W20-SZŠ Praha - W4-SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba

1. semifinále
10:10 A5-SOŠ Jarov - F1-SOŠPO Prostějov

2. semifinále
11:00 W36-SOŠ G Staré Město - W43-SZŠ a VOZŠ Plzeň
o 3. místo
12:30 poražení semifinalisté
Finále
14:00

vítězové semifinále

2. semifinále
11:40 H1-OA a VOŠE Zlín – D14-Gymnázium Teplice
o 3. místo
13:10 poražení semifinalisté
Finále
14:40

vítězové semifinále

15:20 Slavnostní vyhlášení

Futsal také v Gólu

www.futsalliga.cz

