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Veřechov po výhře v Hrádku opět vede , podruhé za sebou ujmul Svatoboru tři body

V soutěžních zápasech na sebe pozorností různého charakteru na hřišti upozorní hráči, brankou, krásnou akcí, nebo třeba 
vyloučením či jiným způsobem.  Hodně málo se ví a nebo věnuje zákulisí obsazování utkání a dokážeme ocenit obětavou činnost 

rozhodčích , která se ani penězi které za to dostanou nedá ocenit. Jejich řídící komise musí často někdy až za hranice možností 
spojených s časovým odstupem a přesuny arbitrů vlastním dopravním prostředkem tak, aby pro zajištění obsazení utkání 

kvalifikovanými rozhodčími bylo uděláno maximum. Jeden z příkladů, kterých bychom našli v každém kole hned několik a napadne 
v souvislosti  odehraným 11.kolem III.třídy. Rozhodčí Ivan Petličarovský z Janovic v sobotu 2.října musel buď hodně brzo obědvat a 

nebo neobědval vůbec, aby včas absolvoval dopoledne cestu do Hartmanic, zde odřídit zápas domácích s FK Budětice hraný od 
12:00 . Po jeho ukončení a provedení nezbytných záležitostí s uzavřením zápisu v Informačním systému FAČR rychle do auta, 

přesunout se do Železné Rudy, aby od 15:00 hodin zde odřídil další zápas domácích s TJ Žichovice. A to je jeden soutěžní den. Další 
ten nedělní vypadá u mnoha rozhodčích podobně , dopoledne žáky, odpoledne hlavní rozhodčí či jako asistent rozhodčího 
K vlastnímu průběhu tohoto kola, které ve III.třídě opět přineslo změnu lídra tabulky. Na první místo se vrací Veřechov výhrou 

v Hrádku a poté, kdy skalp stávajícího lídra Sokol Plánice získala na svém hřišti rezerva Svéradic. Jelikož škrt na cestě k výšinám 
udělalo v duelu dvou rezerv Janovice B v Bolešinech domácímu celku, mírně první trojice v tabulce ostatním bodově odskočila. 
Budětice v Hartmanicích domácí řádně potrápili, když osm minut před koncem snížili kontaktním gólem. Jejich snahu o vyrovnání
definitivně zmařil v tři minuty před koncem svým druhým gólem v zápase jejich kanonýr Petr Sládek.  

Hráči TJ Žichovice s omilostněnými hráči DK si připsali  na podzim podruhé za sebou do tabulky výhru. Na hřišti v Železné Rudě 
po bezbrankovém poločase třikrát skórovali a  jelikož Běšiny doma za výhru nad Velhartice naplno bodovaly mělo to dopad na 
domácí Železnou Rudu, která  spadla v tabulce až na jeho úplné dno.



SOKOL HARTMANICE - FK BUDĚTICE 2012 3:1 (1:0)
Branky:27. Sládek Petr, 73. Tonner Patrik, 87. Sládek Petr - 82. Paroubek Marek, 80 diváků. Rozhodčí: Petličarovský Ivan.



SRK ŽELEZNÁ RUDA - TJ ŽICHOVICE 0:3 (0:0)
Branky:58. Šuba Vladimír, 70. Mourek Lukáš, 80. Mareš Michal,  100 diváků. Rozhodčí: Petličarovský Ivan.



SOKOL KOLINEC - TATRAN V.HYDČICE 1:1 (1:1) PK 5:3
Branky:41. Vilímek Dominik - 15. Zelený Zbyněk, diváků. Rozhodčí: Blaheta Josef.



FK SVÉRADICE B - S. PLÁNICE 2:0 (2:0)
Branky:16. Prokopius Ondřej, 24. Vonášek Jan
30 diváků.Rozhodčí: Mazán Jan - Mazán Jakub, Kačírek Františe



TJ SOKOL BĚŠINY - SK VELHARTICE 4:2 (2:0)
Branky: 14. Vališ Miroslav, 33. Vališ Jiří, 67. Pytelka Jaromír (pen.), 85. Vališ Jiří - 60. Šebesta Jan, 70. Vaněk Stanislav 
(pen.),  50 diváků.Rozhodčí: Klištinec František.



SK BOLEŠINY B - DUKLA JANOVICE B 2:0 (0:0)
Branky:2.Jansta Josef, 67.Svoboda Josef. Rozhodčí: Molnár Ludovít.



SVATOBOR HRÁDEK B - SOKOL VEŘECHOV 1:3 (0:2)
Branky:71. Adamec Martin - 8. Boček Jakub, 29. Boček Jakub, 85. Hrůša Jan, 40 diváků. Rozhodčí: Jedlička Pavel.



TABULKA III. TŘÍDY PO 10. KOLE 


