14. kolo

FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ TJ LIPOLTICE
Ročník 2010 – 2011: III. třída Přeloučsko

Neděle 3. 4. 2011
od 16:30 hodin
Náš dnešní soupeř:

UVNITŘ:

Staré Ţdánice

Informace o soupeři
VÍTÁME HRÁČE A FANOUŠKY NA NAŠEM HŘIŠTI!
Odehraná utkání

Aktuální tabulky

Zprávy z přípravky

Fotografie

Hlavní rozhodčí: Havlík

Zimní přestávka
Po dlouhé přestávce začala minulý týden prvním jarním kolem druhá polovina fotbalové soutěţe. Týmy na
všech úrovních prodělaly zimní přípravu a ne jinak na tom byla TJ Lipoltice. Kromě tréninků a sehraných 6
přátelských zápasů na umělém i přírodním trávníku byli domácí po několika letech opět na soustředění.
Zbyslavec vyměnili za sportovní areál v Jičíně a krom 3 hráčů se zúčastnili všichni. Soustředění proběhlo od
středy do neděle a pomohlo nám dobít jak fyzické tak psychické síly a pochopitelně i utuţit kolektiv. Sehráli
jsme 2 utkání, jedno vítězně proti Jičínskému dorostu 6:3 a druhé smírně proti účastníkovi okresního přeboru
TJ Robousy 4:4. Celkově se dá říci, ţe soustředění splnilo očekávání realizačního týmu a určitě bylo i
zpestřením pro všechny zúčastněné. Ač se nám nevydařil vstup do sezóny a prohráli jsme 3:0 v Srchu ,
věříme ţe vynaloţené úsilí pomůţe k dobrým výkonům jednotlivců, ale hlavně celého muţstva v jarní části
soutěţe.

Zopakujeme úspěch z podzimu?
Naším dnešním protivníkem je celek Ţdánic, kde jsme na podzim zvítězili jasně 5:0 a měli jsme
úspěšný vstup do tohoto ročníku. Zápas to bude určitě zajímavý, protoţe se od nás jednoznačně
očekává vítězství a nic na tom nemění fakt, ţe hosté dokázali na rozdíl od nás vyhrát na hřišti
Rybitví 2:1 a určitě k nám nejedou prohrát.

Přípravka
Po ukončení podzimní části začali kluci stejně jako loni chodit do Choltic do tělocvičny, kde se
celou zimu hráli nejen fotbal ale i florbal a jiný pohybový cvičení.
V prosinci se uskutečnil tradiční klubový vánoční turnaj, kde byla vidět radost ze hry. Nejvíc se
všichni stejně těšili na rozdávání dárků a sladkostí a vítěz nebyl důleţitý.
V zimě jsme absolvovali 3 halový turnaje a to starší přípravka v Pardubicích skončila z deseti týmů
šestá coţ byl výborný výsledek a zato další dva turnaje ve Chvaleticích nedopadli nejlépe. Jednou
starší poslední a mladší předposlední místo, ale cíl to určitě splnilo.
Soutěţ začíná mladší přípravka doma se Slovanem v neděli 17. 4. od 10.15 a starší v ten samý
den i čas o týden později …hned derby proti Cholticím. Určitě jste všichni zváni, abyste podpořili
naši budoucnost.

Rozlosování A muţstvo (jaro)
Kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Datum a čas

Domácí

Hosté

Ne 27.03. 15:00
Srch B
Ne 03.04. 16:30
Lipoltice
So 09.04. 16:30
Rybitví
So 16.04. 17:00
Kolesa
Ne 24.04. 17:00
Lipoltice
Ne 01.05. 17:00
Přelouč B
Ne 08.05. 17:00
Lipoltice
Ne 15.05. 17:00
Staré Čívice
Ne 22.05. 17:00
Lipoltice
Ne 29.05. 17:00
Zdechovice
Ne 05.06. 17:00
Lipoltice
Ne 11.06. 17:00 Rohovládová Bělá
Ne 19.06. 17:00
Lipoltice

Lipoltice
- Staré Ţdánice
Lipoltice
Lipoltice
Křičeń
Lipoltice
Semín
Lipoltice
- Starý Máteřov
Lipoltice
- Choltice B
Lipoltice
- Lány na Důlku

Rozlosování starší přípravka (jaro)
Kolo
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Datum a čas
Ne 24.04. 10:15
Út 26.04. 16:00
Ne 08.05. 10:15
Ne 15.05.10:15
Út 17.05. 16:00
Ne 29.05. 10:15
Ne 05.06. 11:15

Domácí
Lipoltice
Zdechovice
Lipoltice
Lipoltice
FK 1899 Pardubice
Lipoltice
Řečany

-

Hosté
Choltice
Lipoltice
Újezd
Paramo B
Lipoltice
Valy
Lipoltice

Rozlosování mladší přípravka (jaro)
Kolo
10.
12.
13.
14.
15.
16.
18.

Datum a čas
Ne 17.04. 10:15
Út 26.04. 16:00
St 04.05 16:30
Čt 12.05. 17:00
St 18.05. 16:30
So 28.05. 10:30
Ne 12.06. 13:30

Domácí
Lipoltice
Ţivanice
Lipoltice
Paramo
Lipoltice
Řečany
Přelovice

-

Hosté
FK AS Pardubice
Lipoltice
Srch
Lipoltice
FK Pardubice
Lipoltice
Lipoltice

Utkání odehrané venku
27. března – Srch - Lipoltice 3 : 0
Vstup do jara se nevydařil
O posledním březnovém víkendu zahájily svoji jarní část i okresní fotbalové soutěţe.
Muţstvo TJ Lipoltice, podzimní vítěz III. třídy Přeloučsko a jeden z aspirantů na postup do přeboru, zavítalo
v prvním kole na obávané hřiště do Srchu k utkání s místní rezervou.
Jiţ od prvních okamţiků střetnutí převzali domácí podle očekávání otěţe zápasu a s přehledem
kombinovali. Výsledkem jejich snaţení byla v 15. minutě branka Chocholouše – 1:0. Hráči Srchu úvodním
gólem získali potřebnou jistotu na své kopačky a vytvářeli si další příleţitosti. Lipoltický brankář Radek Pilař
však svými zákroky hostující tým ještě udrţel nad vodou. Po náporu domácího muţstva začali vystrkovat
růţky i hráči Lipoltic. Švejdův odváţný průnik však skončil pouze rohovým kopem. Hosté si v první půli
vyloţenou šanci nevypracovali a do šaten se tedy šlo za stavu 1:0 pro domácí.
Do druhé půle vlétla obě muţstva jako velká voda a výsledkem bylo několik šancí na obou stranách.
Hráči Srchu však po aktivním začátku plynule přešli na niţší rychlostní stupeň a umoţnili tak Lipolticím dvě
gólové příleţitosti. Tu největší však v 60. minutě spálil Flégr. Hlavičku Olivy z 65. minuty pak s přehledem
kryl domácí gólman. Následně se opět projevilo ve fotbale známé nedáš – dostaneš. Při nedůslednosti
hostující obrany se v 79. minutě po rohovém kopu prosadil domácí Hataš – 2:0. Lipoltice jiţ na nic nečekaly
a deset minut před koncem vrhly všechny své síly do útoku. V 85. minutě se ale po zbytečné ztrátě na
polovině soupeře řítili hned čtyři hráči Srchu na jednoho lipoltického obránce a průnik zakončil svojí druhou
brankou v zápase Chocholouš – 3:0. Ve zbytku utkání se jiţ skóre neměnilo a první jarní utkání pro Lipoltice
tedy skončilo poráţkou. Černou kaňkou na matném výkonu
navíc bylo zbytečné vyloučení Romana Petika v závěru utkání.
Střídání:
Jan Kasal za Flégra

Sestava:
Pilař
R.Koţený

Hladík

Flégr

Tichý

Švejda

Vlasák
Petik

P.Kotraš

Oliva

J. Kotraš

Náhradníci:
Schreiner, Rokyta
Ţluté karty:
Hladík, Vlasák, Oliva,
R.Koţený
Červená karta:
Petík

