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Dobří holuby se vrací – Plánice se vrací do čela tabulky
Derby v Hrádku mělo diváky, boxerskou vložku a tři ČK 

Podzimní část nově rozehrané III. třídy je z posledních ročníků nejzajímavější. Velmi často se mění týmy v roli lídra tabulky a ne jinak 
tomu je i po odehraném 9.kole. Jeho výsledky napověděly v jakém pořadí by mohly přezimovat na obou pólech tabulky této soutěže. 

Šlágrem kola byl  zápas ve Veřechově. Za určité shody okolností v něm mohlo jít o přímý souboj o první místo. Domácí v něm  byli 
úspěšnější , když porazili dosavadního lídra tabulky Sokol Hartmanice . Nicméně jak to již někdy i v běžném životě, nadtoť ve sportu bývá, 
naplnilo se pořekadlo „ když se dva perou, třetí se směje“. V tomto případě tím, kdo se smál byla Plánice, která vypálila oběma aktérům 
duelu ve Veřechově rybník. Plánickým po bezbrankovém poločase s Tatranem Velké Hydčice doma jim postačilo devět minut, aby v rozmezí 
mezi 58. a 67.minutou položili základ pětigólové výhře a tímto výsledkem, resp. i lepším skórem sami pasovali do čela tabulky. Zápas v 
Plánici přinesl i  jedno vyloučení hráče hostů  za úder soupeře hlavou v přerušené hře . To na hřištích vidět nechceme , ale hlavně když se 
tak stane, pak to musí vidět  rozhodčí a následně  trestat přísně i disciplinárně. Padni komu padni. To se dostáváme na okraj žumpy a do ní 
spadnout za žádných okolností nesmíme ani v pralesní lize! Bohužel nebyl to případ v tomto kole jediný. Další extempore přineslo i utkání v 
Hrádku a pak jsou i zápasy ve kterých se to děje a vůbec k řešení tyto případy světlo světa nespatří !

Rušno bylo v tomto kole i na  dalších hřištích. Již v sobotním klání na hřišti v Rabí si těsnou výhrou nad domácími Buděticemi pojistila 
bolešinská rezerva přinejhorším druhém místo v tabulce a  tato prognóza se také naplnila.  Nejvíce vzruchu  a emocí přineslo malé derby v
Hrádku. Derby mělo diváckou kulisu kterou obstaralo 120 diváků, mělo i boxerskou vložku, přineslo sedm žlutých, tři červené karty  a těsné 
vítězství domácí rezervě Svatoboru nad  svým rivalem ze sousedního Kolince. Zápas mimo pěti branek přinesl to co na hřiště nepatří a 
nemělo by ani ujít důraznému disciplinárnímu postihu iniciátorů fyzických kontaktů mezi hráči na hřišti!!!

V tabulce si polepšilo i janovické béčko místní Dukly po těsné výhře nad Sokolem Běšiny. Byl to boj,  který rozhodl autor dvou branek 
Marek Švůgr, když ta ve 64. minutě byla nakonec vítězná. 

Nad poměry byli odměněni věrní příznivci velhartického fotbalu, kterým jejich tým doma  udělal radost vysokou výhrou nad Železnou 
Rudou.



TJ ŽICHOVICE - FK SVÉRADICE B 2:1 (2:0)
Branky: 30. Čadek Michal, 35. Brož Karel - 66. Chládek Petr
40 diváků. Rozhodčí: Mácal Roman.



FK BUDĚTICE 2012 - SK BOLEŠINY B  2:3 (0:1)
Branky: 64. Melka Roman, 80. Melka Roman - 39. Novák Jindřich, 71. Zavřel Marek, 79. Šindelář Radek
70 diváků. Rozhodčí: Moravec Jiří.



SOKOL VEŘECHOV - SOKOL HARTMANICE 4:2 (3:1)
Branky: 25. Hrůša Jan, 42. Hrůša Jan, 44. Richter Milan, 92. Richter Milan (pen.) - 19. Koryťák Ondřej, 49. Koryťák Ondřej
40 diváků. Rozhodčí: Jedlička Pavel.



S. PLÁNICE - TATRAN V.HYDČICE 5:0 (0:0)
Branky:  58. Plánička Lukáš, 60. Plánička Lukáš, 62. Jílek Patrik, 67. Kovařík Radek, 77. Kovařík Radek
70 diváků. Rozhodčí: Moravec Jiří. Delegát: Lecjaks Ladislav.



SVATOBOR HRÁDEK B - SOKOL KOLINEC 3:2 (2:0)
Branky: 23. Prexl Jaroslav, 30. Kojzar David, 52. Kojzar David - 53. Horák Jan, 90. Reitmaier Michal
120 diváků. Rozhodčí: Dušek Václav - Pena Miroslav, Šúrová Marie.



DUKLA JANOVICE B - TJ SOKOL BĚŠINY 3:2 (2:1)
Branky: 11. Jůzek David, 32. Švůgr Marek, 64. Švůgr Marek - 24. Heidenreich Daniel, 54. Vališ Jiří
70 diváků. Rozhodčí: Abraham Josef.



SK VELHARTICE - SRK ŽELEZNÁ RUDA 6:2 (1:1)
Branky: 21. Šebesta Jan, 48. Kovařík Karel, 50. Šebesta Jan, 58. Bastl Václav, 79. Uhlíř Marek, 90. Šebesta Jan - 10. Mašat
Filip, 85. Brož Filip. 80 diváků. Rozhodčí: Petličarovský Ivan.



TABULKA III. TŘÍDY PO 9. KOLE 


