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Hodnocení ročníku 

V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem 
osm základních škol, které reprezentovaly své obce (města) - Hlučín Rovniny, Dolní Benešov, Oldřišov, Píšť, Bohuslavice, Štěpánkovice, Kobeřice a 
domácí Bolatice. Družstva byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech, ve kterých se hrálo systémem každý s každým.  

Ze základních skupin postoupila družstva, která se utkala v semifinálových kláních. Ve skupině “A“ tyto příčky obsadily týmy ze Štěpánkovic a Kobeřic, 
které postoupili na úkor Dolního Benešova a Oldřišova.  

Ze skupiny “B“, která byla v letošním ročníku velice vyrovnaná se do semifinále kvalifikoval Hlučín a Bohuslavice, jen vinnou horšího skóre do semifinále 
nedokráčela naše škola a také Píšť. Turnaj tedy v základní fázi opustila družstva Píště, Oldřišova Dolního Benešova a bohužel ani Bolatice.  

Po skupinové fázi turnaje začal tuhý boj o velký putovní pohár MISTRA HLUČÍNSKA a samozřejmě také o medailové příčky. V prvním semifinálovém 
střetnutí proti sobě nastoupila družstva ze Štěpánkovic a Bohuslavic, postup do finále si zajistila škola ze Štěpánkovic, když soupeře přehrála 4:2. 
V druhém semifinále se střetl tým z Hlučína s Kobeřicemi a po velmi napínavém průběhu zvítězil 3:1. Ve finálovém utkání se tedy střetli Štěpánkovice 
s Hlučínem a z titulu se nakonec radovali podruhé v historii turnaje Štěpánkovice. V zápase o třetí místo přehrály Kobeřice Bohuslavice 4:3 a zajistily si 
tak celkové 3. místo. 

MISTREM HLUČÍNSKA se pro rok 2016 stává ZŠ Štěpánkovice.  

Všech osm týmů si domů odvezlo poháry, diplomy a upomínkové předměty, první tři družstva také medaile a vítěz velký putovní pohár. Tento turnaj 
byl nejen sportovním kláním, ale zaměřoval se také na chování v duchu fair play. Rozhodli jsme se podpořit sport v jeho pravé podobě. Po celou dobu 
turnaje byly sledovány a hodnoceny projevy jednotlivých hráčů, trenérů nebo celých týmů. Ke sportování a turnaji patří čestný sportovní boj, umění 
přiznat prohru, vzdát hold soupeři a další. Podporována byla hra bez agresivity, podvádění a zesměšňování. Současně chceme již v zárodku zastavit 
jakékoliv projevy hrubosti a agresivity. Také byly připraveny červené unfair karty, které ani v letošním ročníku nebyly použity. 
 
Děkuji všem učitelům - trenérům, že se mají s žáky společný zájem účastnit se tohoto turnaje. Dle předvedených výkonů jednotlivých týmů lze 
vypozorovat i hodiny poctivého tréninku jako přípravy k zápasům. Jsme potěšeni, že turnaj si mezi školami vybudoval velkou oblibu a tradici, kladné 
reakce ze strany účastníků i trenérů nás nesmírně těší. Takže příští rok v listopadu nás čeká 7. ročník....  
 David Neuvald  

Níže naleznete všechny výsledky. 
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Termín:  Pátek 11. 11. 2016 

Sraz:   8:50 

Místo:  Bolatice sportovní hala při ZŠ 

Kategorie:  Žáci a žákyně navštěvující přihlášenou základní školu  

Sestava:  4 + 1, maximální počet hráčů (hráček) v družstvu je 10 

Soupiska:  Každé družstvo je povinno odevzdat před zahájením turnaje soupisku hráčů 

Hrací čas:  1 x 12 minut, od semifinále 2 x 8 minut 

Herní systém: Dvě skupiny po čtyřech týmech, zápasy ve skupinách systémem každý s každým, pro první 2 týmy 
ve skupině play off. O umístění ve skupinách rozhoduje: a) počet získaných bodů   b) vzájemné 
utkání   c) rozdíl skóre   d) vyšší počet vstřelených branek ze všech zápasů   e) los 

Play off: Z každé skupiny do play off postupují první dva týmy, které se utkají křížem (1A vs. 2B a 2A vs. 
1B) v semifinále. Vítězové hrají finále, poražení se utkají o 3. místo. Utkání musí skončit 
vítězstvím jednoho ze soupeřů, nerozhodne-li se v hrací době, utkání pokračuje sérií 3 trestných 
střílení na každé straně. Případně se pokračuje po jednom až do rozhodnutí. 

 Pravidla:  Dle platných pravidel vydaných ČFBU.

 



 

Turnaj se uskutečnil díky grantovému programu na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a kultury v obci Bolatice. 

  
 

 

8:45 ZAHÁJENÍ 

9:00   D. Benešov - Štěpánkovice  

9:15    Bohuslavice - Rovniny  

9:30  Kobeřice - Oldřišov 

9:45    Píšť - Bolatice 

10:00 D. Benešov - Oldřišov  

10:15 Bohuslavice - Bolatice  

10:30 Kobeřice - Štěpánkovice 

10:45 Píšť - Rovniny 

 

   

 

 

11:15 Bolatice - Rovniny  

11:30 D. Benešov - Kobeřice  

11:45 Bohuslavice - Píšť  

 

12:00 SEMIFINÁLE 1 (1A - 2B) 

12:20  SEMIFINÁLE 2 (1B - 2A) 

12:40  O 3. MÍSTO (poražený SF1-SF2) 

13:00   FINÁLE 
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Utkání 

1) 1 - 4      3) 1 - 3      5) 3 - 4  
2) 2 - 3      4) 2 - 4      6) 1 - 2 

 

SKUPINA  A 
1 

D. Benešov 
2 

Kobeřice 
3 

Oldřišov 
4 

Štěpánkovice 
BODY SKÓRE MÍSTO 

1.  D. Benešov  
 

0:5 3:1 1:2 3 4:8 3 

2.  Kobeřice  5:0 
 

5:1 2:4 6 12:5 2 

3.  Oldřišov  1:3 1:5 
 

1:5 0 3:13 4 

4.  Štěpánkovice  2:1 4:2 5:1 
 

9 11:4 1 
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Utkání 

1) 1 - 4      3) 1 - 3      5) 3 - 4  
2) 2 - 3      4) 2 - 4      6) 1 - 2 
 
 
 

SKUPINA  B 
1 

Bohuslavice 
2 

Píšť 
3 

Bolatice 
4 

Rovniny 
BODY SKÓRE MÍSTO 

1.    Bohuslavice  
 

1:1 1:0 0:2 4 2:3 2 

2.    Píšť  1:1 
 

0:2 0:1 1 1:4 4 

3.  Bolatice  0:1 2:0 
 

1:0 4 2:1 3 

4. Hlučín Rovniny 2:0 1:0 0:0 
 

7 3:0 1 
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SEMIFINÁLE 1 

  F I N Á L E  
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 

 
SEMIFINÁLE 2 
 
 
 
 

 

 

O 3. místo 

1A  Štěpánkovice 

1B  Rovniny 

2B  Bohuslavice 

2A  Kobeřice 

Štěpánkovice 

Rovniny 

Štěpánkovice 

Bohuslavice 

Kobeřice 

3 

4 
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Celkové pořadí 

 

 

 

 

 
 

 

1 Štěpánkovice 

  

2 Hlučín - Rovniny  

3 Kobeřice 

4 Bohuslavice  

5 Bolatice 

6 D. Benešov 

7 Píšť  

8 Oldřišov 



 

Turnaj se uskutečnil díky grantovému programu na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a kultury v obci Bolatice. 

ZÁSADY CHOVÁNÍ FAIR PLAY 

1.  V soutěži bojuji čestně a podle pravidel 

2.  Uznám, že soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest 

3.  Vítězství není důvodem k nadřazenosti 

4.  I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého 

5.  Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky 

6.  V soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi 

7.  Chci vyhrát, ale nikoli však za každou cenu 

8.  Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému 

9.  Férové sportovní chování je mi vlastní i v každodenních životních situacích 

10. Svým chováním jdu příkladem mladším sportovců 


