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hrané 28.8. – 29.8. 2021



NEJVÍCE BRANEK PADLO V BOLEŠINECH, NEJVYŠŠÍHO 
VÍTĚZSTVÍ DOSÁHL SK STRÁŽOV

Úvodním kolem v netradiční termín zahájení ještě v průběhu závěru prázdnin  odstartovalo okresní přebor starších 
žáků. Čtyřkolový systém ve kterém se účastníci přeboru starších žáků střetnou celkem čtyřikrát, dvakrát na podzim a 
dvakrát na jaře jim zajistí sehrání dostatečného počtu utkání v průběhu tohoto soutěžního ročníku. Jen si lze přát, 
aby konečně po dvou ročnících z důvodu opatřeních souvisejících epidemiologických opatření došlo k odehrání 
všech utkání .
U žákovských soutěží , přestože jsou vypsány pro věkové kategorie dvou ročníku narození(u starších 2007-2008) jsou 
výsledky zápasů s části ovlivněny i tímto věkovým složením hráčů jednotlivých týmů. Nejmladším kolektivem 
vstoupila  do soutěže rezerva SK Klatovy B , klubu  který disponuje se širokou mládežnickou základnou a v rámci své 
koncepce  vyslal do přeboru starších žáků mlaďoučký tým složený z talentovaných hráčů , kteří všichni patří ještě 
věkem do kategorie mladších žáků. Tento tým , který svůj první duel hrál v Bolešinech uspořádal s domácím týmem 
brankovou přestřelku v zápase , kde padlo v tomto kole nejvíce branek a skončilo šťastnější výhrou pro domácí. 
Sdružený tým Pačejova a Svéradic , který je složen z hráčů v rozpětím věku roč.2007 – 2012 a z 15členého kádru ho 
tvoří pět dívek doma porazil lubskou rezervu, která má tým složený až na dvě výjimky hráčů 2007 z ročníků 2008-
2010. Nejvyššího vítězství dosáhl v prvním kole Strážov doma nad Švihovem. Také v tomto duelu byly věkové rozdíly 
ve věkovém složení obou soupeřů. Domácí mají perspektivní tým, který svým složením může startovat  až na jedinou 
dívku kompletně i v dalším ročníku okresního přeboru, zatímco nově složený tým Švihova  odehrál tento duel s šesti 
hráči ročníku 2007 a čtyřmi ročníku 2008 , kteří mohou hrát za starší žáky ještě i dalším ročníku OP. 



PAČEJOV/SVÉRADICE - START LUBY B 4:0 (4:0)

Branky: 8. Smolík Ondřej, 23. Smolík Ondřej, 26. Klečka Lukáš, 30. Klečka Lukáš
50 diváků. Rozhodčí: Hejplík Petr.



KOVO STRÁŽOV - FC ŠVIHOV  7:1 (2:0)
Branky:11. Kuciak Dominik, 19. Matásek Zdeněk, 38. Hosnedl Lukáš, 42. Truhlář Pavel, 46. Hrachová Magdalena (pen.), 
58. Kuciak Dominik, 63. Matějka František - 39. Moláček Martin. 
30 diváků. Rozhodčí: Mazán Jakub.



SK BOLEŠINY - SK KLATOVY 1898 B 6:5 (3:3)

Branky: 7. Palát Jan, 12. Palát Jan, 15. Bureš Martin, 38. Moravec Patrik, 61. Palát Jan, 65. Palát Jan - 14. Brabec 
František, 20. Slováček Petr, 27. Janda Tomáš, 43. Zsiga Dominik, 62. Hošek Marek. 40 diváků .Rozhodčí: Stach Vladislav



TABULKA OP STARŠÍCH ŽÁKŮ PO 1.KOLE 


