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LIPOLTICE - LÁNY 1:1 (1:0)
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ci:i-v-á..ku: 120

s. c= s. t a...-v- a... :

C"LI-bI" - Vc=s.c=lý" Rc:>kyta... V_" Brc=:z::i:r1a..." Ka...lá..b
S-v-c:>bc:>cia..." Pc=t:ik" M:iT1á..r" Ma...šc=k"
TC=~T1:i~ký" Pla v-c=~"
(Ka...s.a...l" S~nI"c=:i:r1C=I")

-------------------------------------

LIPOLTICE - ÚJEZD 3:3 (1:2)
bI"a...:r1ka...: Pla v-c=~" Pc=t:ik" Brc=:z::iT1a..."

I"c:>:z:nc:>cic.:í:

ci:i-v-á..ku: 100

s. c= s. t a...-v- a... :

Má..lc=k - Ma...šc=k" Rc:>kyta... V_" Brc=:z::i:r1a..." Ka...lá..b
S -v-c:>b c:>ci a..." C"LI- b I"" Š "LI-I" k a...1 a..." P c= t :i k "

TC=~:r1:i~ký" Pla v-c=~"
(Ka...s.a...l" Šc=-v-cá..k)

-------------------------------------

CHVALETICE - LIPOLTICE 3:4 (1:1)
bI"a...T1ka...: 2.:x P::L a...-v-c= ~ " K a...s. a...1 " Brc=:z::i:r1a..."

I"c:>:z:nc:>cic.:í: CC=I"rná..k

ci:i-v-á..ku: 100

s. c= s. t a...-v- a... :

P:i la...r - Šc=-v-cá..k" Rc:>kyta..." Brc=:z::i:r1a..." Ka...lá..b"
Vc=s.c=lý" C"LI-bI"" K a...s.a...1 " Pc=t:ik"
Tc=~ T1:i~ký" Pla v-c=~"
(Ma...š ~k" Š"LI-I"k a...1 a..." S-v-c:>b c:>cia...) J;
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První se v zápase ukázali hosté. ale strele Breziny chybela
potrebná tvrdost, poté uderilo na druhé strane, ve 20.

:~~u~:m:~1C~~~~l~~~=~~í~:u~~r~:Yh:~~~~~~~h~i~~~~~~k~~
domác1m nevyplatila,v 35.minute byl za hrubý zákrok
zezadu vylouten domácí Bradna.V prvním polotase neprome-
nili šance hostující Plavec a Tejnický.

Do druhého polotasu nastoupili hosté s výhodou jednoho muže
v poli.domácí zatali bránit a lipoltittí se nedostali k
vážnejší šanci. Ke konci zápasu ztratily nektetí lipol-
tittí hráti chut bojovat, a tak si domácí mohly pripsat na
své konto první tri body v této sezóne a hostující tým
i:::'i~vr'!:( pc.j"'á ~~ku. i.../mi ~,;tr'"o \/',:,.kéro <:.fij::'.::'i ~:;t:'"tD b\' 1 a pr'vn:1. Pi'''ohr''<::i.

Dd 7.6.1998 (ZdechDvice-Lipoltice 1:0).
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pred rekordní náv§tevou zatali lépe hosté,v 15.minute vystrelil
po závaru pred domácí brankou hostující Petrlík a domácí gÓlman
Málek nemel na ztetovanou strelu,která smerovala do Jeho proti-
pohybu,nejmen§í §anci O:l.Druhý gól padl po chybe domácí obrany,
kterou na poprvé nedokázal potrestat Kolman.ale odražený mít
vrátil za Málkova záda presnou strelou k tyti hostující Vantura a

lipoltickou sít rozvlnil podruhé 0:21 V záveru prvního pelotasu
vyslal centr domácí Gtotník Plavec,ale hostující gÓlman Cerník
vytáhl strelu TeJnického na roh.Na zatátku druhého polotasu

nepromenil spornou penaltu hostující Kolman.tu mu domácí gó!man
kryl. V 15.minute druhého polotasu byl za urážku rozhodtího Capka
vylouten domácí Pet1k.Domác1 již neumeli s desíti hráti na skvele
hrajícího soupere nic vymyslet. Ten naopak pridal z kopatek Malého
a podruhé skóruj1ciho Vantury dal§í dva góly.V BO.minute strídal
domácí Chára.který nahradil Gtotníka Plavce a odbyl si tak svou
premiéru v dresu TJ Lipoltice.Hosté si po dobrém výkonu odvážejí
tri body a domácí tým teká již 190 minut na gól.
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Lipoltice- Plavec

Bez ttyr hrátd základní sestavy,Cubra.Tejnického,Kasala a
potrestaného Petíka tremi zápasy za tervenou kartu z minulého
kola,nastoupilo mužstvo TJ Lipoltice v Libišanech.První velkou
šanci mel hostující Plavec, ale gÓlmana Beránka neprekonal.V de-
sáté minute se domácí ujali vedení po chybe gÓlmana Málka l~O!
Bez vetších šancí na obou stranách pokratoval první polotas.V
tricáté minute se PO skrumá2i pred lipoltickou brankou dostal
k míti domácí Zadrobílek a sv~m druh~m gÓlem zv~šil na 2~0.

Do druhého polotasu nastoupilo hostující muistvo dOrazneji
a v desáté minute toho vyuŽil Gtotn1k Plavec,který prehodil
hostujícího gÓlmana jenž zaváhal pri vybehnutí,ukontil tak
380 minutovou neprdstrelnost brankáre Beránka a protrhl
streleckou sm6lu,která se Lipoltic držela plných 245 minut.

Ve dvacáté minute druhého polotasu se po souboji ve vzduchu
zranili hráti obou mužstev, zatímco domácí hrát si odnesl ze
<50LI.I:::.oje nat.!'''hlé c)boi::::r:.!ho~::.'i::,I...i.j:!:c:!: kapit:,~.j.!,,'; F:c)kyto;" oPu,~::;t:.il !"'li)I'i2.~,ti;.~
s tržnou ranou na hlave a Lipoltice tak prišli v zápase o další

tezství 2:1 pripsal další tri body.

oporu.I tak si hostující t~m vytvoril v posledních dvaceti minu-
tách velk~ tlak,kterému však domácí tým odolal a tak si po v~-
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Do traditního derby vstoupili lépe domácí.Po trech minutách

hry,rozehráv01i domácí prím1 voln~ kop ,Kasal zachoval klid.
pritukl mít Surkalovi a ten v;stavní šibenicí z 30 metrO
rozjásál domácí tribuny-l:0! Domácí dále hráli prim.ale postup-
ne se z Jejich I<:.opatek vytrácela fotbalovost a prišel zákonite
trest v 15.minute prošel domácí obranou Mrkvitka a vyrovnal-l:1.

Do konce prvn1ho polotasu se hra prelévala na obe strany,
ale gólu se nedotkalo ani jedno mužstvo.

Druh1 polotas zatali lépe hosté a v desáté minute druhého
polotasu neubránili domácí hostujícího Stá rka. ten po rohu
vyskotil nejv1še a poslal Choltice do vedení.Choltittí.kter1

predvedli vy zápase nejlepší v;kon podzimu byli technittejší
než domácí.Sanci na vyrovnání mel strídající Vesel1.ale jeho
strele chybela presnost.Jistotu zatídil hostujícím deset minut
pred koncem opet Mrkvitka,kter1 se dostal s m1tem na malé
vápno a upravil v;sledek na 1:3.Hosté si z Lipoltic odvezli tri
body a na domácí padá krize,nebot již ttvrt; zápas nebodovali
a v tabulce se propadají ke dnu.
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Již s naplno hrajícím kapitánem V.Rokytou,s R.Petíkem,kterému

~~lv~~~á~e: ~~~u~~::s~v~r~~:s~a:~u~~:~~~o~i~~~~~C~ ~t~:~fc~~~t~
védomím.že dal~í zápas bez bodového zisku zkomplikuje jejich
s..1.t. u.,"'.ci.

Po zatátku utkáni zatali hosté zatlatovat domácí na jejich po-
lovinu a z velkého tlaku vytéžil prvni gól Plavec.Kterj tvrdou
strelou nedal domácímu gÓlmanovi šanci.Druhj gól vsítil,po
faulu na dobre hrajícího Plavce, z penalty Petík.

V druhém polotase museli tvorit domácí,ale obraz hry byl stejnj
jako v prvním polotase.Treti gól pridal po samostatném úniku
opét Petik a ttvrtj gól obstaral opét Plavec.

Hosté ješté radu šanci neproménili a tak si po dobrém kolektiv-
n1~ vjkonu odvezli z Kojic tri body.Dobre hostOm zachytal
P.tubr a postaral se o letoen1 prvnJ zápas bez obdrženého gólu.

TABULKA~ 1.TJ Valy
2. FC L.it:,i?any
3. ~;K SE~1mice
LI,,, \/ T .J F<:'::',c: E' k

,
:::,i"~3C)ko:L UjF~;~:cI

6.Lá.f'iY n~. Di21lku
7" Star'é Zdán ice
B. StJkoJ. Semin
q ,. TJ LIPOL TICE

:1.(1" j:::-I-< p!:d"21 DUC.:B
11.S1avoj Choltice
12.Baník Chvaletice
13. :30kol I<c.j iC:E'
14.8okol Rohoznice
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Do zápasu vstoupili lépe hosté,ale všechny jejich šance kry:L
domácí gÓlman Cubr.Domácí se však vzpamatovali a jejich zlep-

hostujícího gÓlmana 1:0!

šená hra jim prinesla úspéch.V 25.minuté unikl po levé strane
Plavec a prudkou strelou k bližší tyti našel mezeru mezi nohami

Za tfi minuty se do stejné šance dostal tentýž hráf,ale ze stejné
pozice jako pfi prvním gólu nastfelil tyf.Hosté byly však dóra-
znéjš1 v osobních soubojích a pred domácí brankou.To se jim vy-
platilo v 35.minute kdy tvrdou strelou do šibenice domácí bran-
ky vyrovnal Ryba a o sedm minut pozdeji ototil výsledek Stekl.

V druhém polotase domáci zpresnili hru dodali ji dOraz a zatali
být lepším mužstvem. Vyrovnáni zaridil opet Plavec,a po dorážce
do prázdné brány oto ti 1 výsledek utkáni na 3:2.

Domácí bránili vitezství,které mohl pojistit výborný Plavec,ale
dvakrát tvár1 v tvár hostujícímu gÓlmanovi neuspel. V poslední
minute nastfelili hosté tyt a z protiútoku prehodil hostujíc1-
ho gÓlmana utebnicovým labem TeJnický.Domácí si za bojovný vý-
kon vítézství zasloužili.Domác1 utofn1k Plavec nastfílel do 51-

tétCi sezóni!/:.' "

t1,které si sám pfed utkán1m napnul a pfipravil,prvn1 hatrick v
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Sokal Semín-T J Lipol tic:e 1 ::1 Nedohráno

i.polocas
2.polocas

1-1. i - 7Ll- 1)-1"r\- '.-
CK:

DivákO:20

Rozhodcí:KlempífP.
Góly:sa.i'-E3D tJ1

LI p,- Tejn ic k)

Bez zraneného záložn1ka Surkaly,pfijeli hosté do Semina
odhDdláni navázat na predchoz1 výsledky 5 KoJicemi a Selmicemi.

Ve špatném PDtas1 však museli bojovat nejen se souperem,ale
hlavne se silným protivetrem,kdy~ se k tomu pridal rozhodtí
Klemp1r nepresným rozhodováním,neméli hosté lehkou 0lohu.

Lipoltice však hráli dobre,bojovali a odmenou jim byl vedoucí
gól Tejnického,který prostrelil padajícího domácího gÓlmana.Semín
ohrožoval hosty pouze stfelama z dálky,kterým sílu a rychlost
dával hlavne silný vítr. Hostující gÓlman si však vždy poradil,
ovšem jednu vyraženou stfelu vrátil za jeho záda domácí Sob 1.
Hosté mohl dostat do vedení Plavec,ale jeho strelu domácí gÓlman

vytlatil z brány na roh. Hlavu domácí obrany zamotal i Petik,ale
v koncovce nemél pfesnou mušku. Druhý polotas rozhodt1 Klemp1r,k
nespokojenosti hostujícího mužstva,nezahájil.Údajné kvOli silnému
vétru,který však foukal celý první polotas.Utkán1 se nedohrálo a
bude se zfejmé opakovat.

2. Ft:::: L.i tJi 5a,rty
3.Sokol ijjezd
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Posledníutkánipodzimnícásti na domácímhfišti,senraje mužstvo

TJ Lipoltice 8.11.1998od 13.30 hod_protimužstvuFKPfeloucB.
Srdetne zve TJ Lipoltice
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Bez stále zraneného P.Surkali a bez R.Sreziny prijeli fotbalisté
Lipoltic k dohrávce li.kola do Semína.

Na zmrzlém terénu nebyl videt príliš pohledny fotbal,vedení se
ujali hosté Plavcem, za domácí vyrovnával Pokornj.Hosté byly v
utkáni lepší a fotbaloveJší,ale o tri body se pfipravili díky
nepromeneni nékolika vyloienych šancí. Nejlepším mužem na
hrišti byl hostuj;cí Petik.Utkání rídil dobfe rozhodtí Jirouš.

Svoboda-Plavec,Tejnicky
LIPOLTICE-Cubr-Kaláb,Rokyta,Ma~~:~,kasal-Vesely,Mináf,Petik,

Další dohrávky:
LISISANY-ROHDZNICE :~::? (0:1) Hosté vedli deset minut pred

Koncem ?:O,domácí statili vyrovnat a v poslední

CHDLTICE-STAR~ iDANICE J.:1. (1:0)

minuté darovali hosté tfi body domácím vlastním
';::jÓlern.

Domácí byly na zatátku
lepším tjmem a ujali se vedeni, hosté zabojovali
21. \/yr-ovn.::<..!..1..

Ta.bulka.: 1.TJ '\/.3.1y ,..-

:2. ;:=-c L.~Lbi~f;.::\ny 1 ::~:
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TJ Lipoltice - FI<Pf'eloLlcB
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1. polocas
2. polocas

Z~k"1
I \ I
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~
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. " I
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OivákO:50
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Do zápasu vstoupili lépe domác1,když tvrdou stfelou skóroval
Vese:Lj z vedeni se v~ak neradova:Li dlouho. rovnat se podafi:Lo
stfelou k tyti J"Adámkovi.Po utebnicovém centru R.Petika vrátil
vedení domácím Tejnickj.Hosté naposledy v zápase srovnali
~ásluhou pfímého volného kopu Kutery 2:2.

V druhém polotase pfidali domácí na dOrazu a byli :Lep~1m celkem,
díky gólOm Petika a Tejnického se dostali do vedenI 5:2.Hosté
již pouze korigovali po zaváhání domácl obrany pfi rozehrávání
tresného kopu Kuterou.

TABULKA: I.TJ Va:Ly :I.'Z
2. hoko 1 L,IjF~-::~d
3.L",,\ny I"'!,:::\ D(\lku.

., '''',

.!._,::.

:I. ~;;::

:I. :1.42 F'C L...i b j. i,!;<::\I"i y

5. v'r,j f-~:.;':\cE.k ,!..,::.

6. i::;j< i:J0?1 frl j" c t::~ .1..,::.

117.TJ LIPOLTICE
8 2 ~:; -1:.:.;':j. !'" é 'Zd i~i.n .1.c:"". :I. 1

9. ;:::'1< I::'!;{'(,.:~1 01..).(;: B 1.2
10. ~::;c:,kol ''::;f.7~!n:f.n :1.:!.

11.Banlk Chvaletice 1;;:
12. t;!okol i<c!j iCi:?
13.hlavoj Choltice
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K pfedposlednímuutkáni podzimnícásti zajíždí TJ Lipoltice
v sobotu14.11.1998na hfište VTJRacek.Odjezdje ve 12.15hod

z Lipoltici

"

1lI. TRÍDA - PRELOUC-
SKO: Chvaletice - Selmice 1:1
(1:0). Branky: Sajdl - Novótný.
Rozhodcí: Hromek. ŽK: 2:3. Di-
váku: 70. Sestavy" Chvaletice:
Procházka - Vanícek, Kaska,
Brezina, Šustr - Roky ta, Voríšek,

I Šandera, Šnýdr ' Sajdl, Roubí"
cek. Strídali Setina, Pek. Selmice:
Synek - Radil, Šlechta, Novotný,
Bahník ' Ryba, Bulánek, Hemr,
Toman ' Koukal, Šte-kl. Strídali
Svopoda,-Hqrtman. Ve vyrovna-
ném utkání se domácí v úvodu
ujali vedení a patril jim první po"
locas. Ve druhém prevzali i-
niciativu hosté, a deset minut

pred koncem derby. zasloužene
vyrovnali. Lány na Dulku -vn
Racek 3:3 fl:3). Branky: Kvoch,
Štepánek, D. Baranj , Toth 2,
Ruprecht. Rozhodcí: Cerný. ŽK:
3:2. CK: Szabá (Racek). Diváku:

. 50, LIpoltice - Prehmc B 5:3
(2:2). Branky: Tejnický 3, Petík,
Veselý - Kucera 2, J. Adámek.
Rozhodcí: Hromek. ŽK: 1:1.Di-
váku: 50. ÚJezd - SemÚl7:0 (2:0).
Branky: P. Strnad 4, Horyna, Pa"
vel Linhart, Cerný. Rozhodcí:
Cermák. ŽK: 1:3. Diváku: 70.
Ždánice - KoJice 0:2 (0:1). .Bran-
ky: Volný, Munzar. Rozhodcí:
Charvát. ŽK: 2:1. Diváku: 40.
Rohozmce - Choltlce 2:1 (2:1).
Branky: A. Jirousek; Cerní k '
Šturrna. I,>red triceti diváky ut"
kání rídilbik Handlír. Bez karet.
Valy- LIbišany 2:0 (0:0). Branky:
Kolman, Krutský. Rozhodcí:
Cech. ŽK: 4:1. Diváku: 80.

----

:LJ. ,'. :i."'.'
-"Y
i "no ..

".,.
".. '..:'

6 ..:;. .....
ó 1. :.::J

"" ; ,+
C' ,

4,J L

..::j. ,,". "..

4 :L .I
11

U ./"'1'

..." :,7) ;:)
F1 ,..,---.. '''I'

..... --. (:;

,... :i. c
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z hrište v Mneticích st chteli odvést hosté z Lipoltic alespoM
bod.JeJich predstavy zatal naplMovat 0totník Plavec hned od
zatátku zápasu. Ve 4.minute vrátil do síte odra2enou strelu
Sreziny,která si cestu do síte nenašla jen díky brevnu domácí
branky.V 7.minute prostrelil domácího gólmana podruhé a z 0st
Y'::'.nd(1 i'''lo~::;t.:r: SE! D;~::)\ia.lo !;d€:::~:.ii:2t dF:.":::;f?.!t." .I<dy::~ \,l :1.6" minLi.tf.~! po ,''''oh!...!.

Petika sktoval nestrežen:) Plavec potretí.zdála se že o utkání je
1'" o ~:. I", CJ dr", !"y, t c::o "

DCJmác1 však nerezignCJvali a dCJ PCJlotasu statili,po chybe hostu-
jící obrany snížit na 1:3"
Do druhého polCJtasu nastoupili lépe domácí.kterí vše vsadili na
útok,hosté se nemohli po prestávce rozehrát a prvních patnáct
minut hráli pouze domáci.vjsledkem bylo sníženi na 2:3!
Zvrat utkání odmítl hostující Petik,kter:) z prímého kopu zvjši]'

vedení hosti na 4:2.0 vítezství Lipoltic definitivne rozhodl opét
Plavec,když zpetnou prihrávku Cháry umístil za záda domácíhCJ
gólmana a popáté rozvlnil domácí sít.Poslední gól vsítili domácí
z penalty po ruce Breziny pti rozehrávání ptímého volného kopu"

'r ,"I.bU.l k i:o\~

V utkáni zaujal tist:) hatrici<.Plavce po š~stnácti minutách hry,
ale také katastrofální v:)kon rozhodtího Sindlera"
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~erv rozstrílelo LokoPardubicky, úspech Prelouc
ucska prezimují suveréne Y~Iy, na Hoticku vedou Mnetice, stíhají je Li1

~. .

ujali vedení, za stavu 1:3 nepro.
mej1ilŠkoda penaltu, ale vzápetí
prece jen snížili 'na rozdíl jediné.
ho gólu. Po inkasování ctvrté
branky se však doslova sesypali
a hosté je ,z brejku nekompro.
misne trestali. Loko B - Pardu-
bicky B 7:1 (5:0). Branky: Ryba
4, A. Kacírek 2, Vondreje . Sle.
chta z' penalty. Rozhodcí: Hro.
zen. Bez karet. Diváku: 30. SK
Mikulovice - Horní Redice 1:2
(0:1). Branky:P. Venc1. Pecina
2. Rozhodcí: Syrucek. ŽK: 2:2.'
Diváku: 30. Hradište B - Horní
Jelení 1:0 (0:0). Branka: Cerno.

., hubý. Rozhodcí: Šedivý. ŽK: 2:2.
Diváku: 40. Popkovice - Torpédo
1:2 (0:2). Branky: A. Pavel. P.

"" ".~.~~.. "L-'~' "-

Kacián 2. Roz'lodcí: Dobrovol.
ný. ŽK: 2:1. Diváku: 30. Mnetice
- Paramo B 3:0 (1:0). Branky:
Fojtík, Závorka, Bakeš. Roz-
hodcí: Jirouš. ŽK: 2:1. Diváku:
30. Jaroslav - Sparta Dašice 4:3
(1:2). Branky: Jar. Houžvicka,
Hájek, Buriánek, Šlechta -; Za-
mastil, Kašear, Proro~. Rozhod-
cí: Pribyl. ZK: 3:2. CK: Varadi
(Dašice). Diváku: 50.

III. TRÍDA - PRELOUC-
SKO: Libišany -Lány na Dulku
2:0 (0:0). Branky: Moravec, Mo-
rávek. Rozhodcí: Dostál. ŽK: 0:2.
CK: 0:1(55. M. Vanous).Diváku:
75. Sestavy. Libišany: Beránek
. Mihulka, Jozef, Voltr, Voda.
Moravec, Morávek, J. Svaton, M.

Svaton - Kudlácek, Zadrobílek.
Strídal Rychtera. Lány n. D.:
Kmoch - Jirouš, Vašícek, Štepá.
nek, Štepán. Kuba, Hermanský,
D. Baranj, M. Baranj -M. Va.
nous, R. Vanous. Domácí se ra.
dovali ze zaslouženého vítezství,
když jejich kolektivní výkon in.
dividuálne nejvíce podporil sto.
per Jozef. VTJ Racek Pardubice
-Lipoltice 3:5 (1:3), Branky: Ru.
precht, Otrekal, Vác1avek . Pla.
vec 4, Petík. Rozhodcí: Šindler.
ŽK: 0:1. DivákfÍ: 30. Sestavy.
Racek: Štok - Doležal, Špicák,
Machácek, Gruber. Szabo, Tóth,
Ruprecht, Václavek . Otrekal,
Mrvík. Strídal Horák. Lipoltice:
Cubr - Kasal, Rokyta, Brezina,

.-----

Kaláb - Veselý, Minár, Petík
Svoboda - Plavec, Tejnický. Stri
dali Mašek, Chára. Novácek sou

.teže na hrišti v Mneticích mile
prekvapil pohlednou a solidn
hrou, kterou promenil v zaslou.
žené vítezství. Vedle ostrostreIce
Plavce se vytáhl Petík, jenž svéhc
casu oblékal i dres hostitelu.
Choltice - Valy 1:3 (1:2). Branky:
Kvác. Krutský, Kolman, Ve$elý.
Rozhodcí: Ríha. ŽK: 1:2.Diváku:
70. Ve slušne hraném ocekáva.
ném derby se sice Choltictí ujali
vedení, ale nakonec slavili po zá.
sluze tríbodový úspech. kom-
paktnejší a fotbalovejší hosté.
Prelouc B - Újezd 1:() (0:0).
Branka~ Kucera. Rozhodcí: K.
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Lány na DOlkLt - TJ Lipoltice ""'.0.L.
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1. polocas
2. polocas

O .'l. . \.
r\ll .
Lr...

2:0 ŽK: O: 1

Divákfi:70
Rozhodcí:Ma11f

GólY:LANv-ŠtéPánek

Ad amO:7?C

LIPOLTICE: Pilar-Ka5al.Rokyta,Ho~yna,Vesel;-Minár,

Petik.ScheJbal,Svoboda-Plavec,TejnickJ
Stfidali: Chára.Sch~eine~,Sevták

III. - PRELOUCSKO
TP,BULJ<A: 1. Valy

2. Libišany
3. Újezd
4. Lány
5. Selmice
6. Lipa1tice
7. Racek
8. Ždánice
9. Prelouc B

10. Semín
11. Chvaletice

12. Kojice
13. Choltice
14. Rohoznice

13 O 1 40:1339
8 4 2 19:1028
8 2 4 40:22 26
7 3 4 28:2124
6 4 4 32:2822
6 3 5 36:3121
6 1 7 29:30 19
5 3 6 18:2318
5 2 7 16:2117
4 2 8 17:2314
2 7 5 18:2213
3 4 7 18:2613
2 5 7 19:2711
2 2 10 15:48 8
~-------------------------------------

Pfíští zápas:

Nedele 4.4.1999 SokolÚjezd- TJ Lipoltice zacátek16.30hod.

odjezd15.15hod.

Podzimnízápas:TJ Lipoltice - SokolÚjezd 1'.1'...1.._1
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Z .Lma.

L~nha.rt P. (pena.ltaf

VOJ a. v~sledek utkán! hrubé ovlivnil rozhoc:!~!R1ha.

-- -- -
III - PRELOUCSKO

1. Valy 14 O 1 43:1542
2. Libišany 9 4 2 20:1031
3. Újezd 9 2 4 44:2329
4. Lány 8 3 4 31:2227
5. Selmice 6 4 5"34:3122
6. biooltice 6 ~ Q 37:3521
7. Zdánice 6 3 6 19:2321
8. Racek 6 1 8 30:3319
9. PreloucB 5 2 8 16:2217

10. Chvaletice 3 7 5 21:2316
11. Semín 4 2 9 17:2414
12. Kojice3 4 8 18:2713
13. Choltice 2 5 8 20:3011
14. Rohoznice 3 2 10 16:4811.

To':: Lu:!..pc)lt.i.C:f:' [>':'-1';::
-. ....
L.; !--!"v' "',\ .i. ii::~'t.. 3u C F.'FliGt! kolo:Nedele 11.4.99

za~átek 16.30 hod.
OP 8t~'ší 2ác:i SkU0.HPledzápa.s:TJ Lipoltice - Sa.n!k Chvaletice

z '::,\ .:~':,,~ct e k
'u" .
;:::;. U() i'UiDC:"


