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Zpráva o c i:nnostl0d4nu kOpa8éTJ STARrC'lKLOSUrbanice za rok 1980.- j

,

KORC8I11'istopadu 1979 odstoupi1 tebdej$f. Výbor Gddnukopaft6 a nwl výbor ve slože-

Rf T111.. Karel,Deršákladisl. a V-..a Aleis,kter,f by1dM 11'.5;1980 doplraen o Stý"'a

ladislava a KohwtkaZde~ ..itt pred'.'ebk.9m6ko1em- zajistit daUf cinnost.nu
kopané.

Mužstvobylo,pe podzimf cást t soutež. na 9.íDfste V tabul. se ziskem9 bodGa braRkc-

v,ýmpariremJ8: t8.V soutežlslušnosti jsme byt' .'a jasJJ1.napas1ednfmmJste sJ1ouh.f-
mi 14 body.

Prfpravana jam( se~ zaca'a již. lednu 1980pravid$Jnýmitréninky. hrišti v Li-

poltiefdt.Bohužel.se však tato pcm1ni nárocnáa dobFe>'Iedenáprfprav. ve hre mužstvana jare
vube<:MprOjevna.Nedes~tky b.YlY.~ zejm6nanfzkou bal ftou hrácskéhokádru adty-.
baml~pf' sestavovánII11tbtva.Pffp-a'lnézápasyzaealyjiž 17.l1mnnadomác:fmhrišti

utkánfms Valy.které jsme prohráli 0:2.Hásl"'aperážb od Jiskry Rybitv( rovnež'O:Z.

'=' Vdalš{mutkán' jsme vyhrán v Cfvicfch hO.Potomjsme s velm.idobrýmsoupefem.Te$lou
PF-s1ou!BremizovaU 1:1 a.v od'fetlse SekotemCtviaprohrál i 0:1.1'0tCllltozápasezacala
JtI mistrovskásotež velV~ tr'ee.V rámci.trt1niJ1kujsme.sehráH ješte dalšf zápasy s te-

mitocelky Ji výsledkpCyklos - E1.Cnvaletice 6,2,Cykl. - Testa PF-el. rekrtaCnf kopaná
3:1,Cyklos- SemfnZ:3. .

Boje o bcxtyjsme %ShájJli vftezstgfm nad mužstvemBfefij h&.V dalšrch utkánfch jsme

ttrálit.aktocRohouice -Cykles l:',Cyle}. - Zdechwice5: 1,potaJt jsmevšak Prohráli 1:4.

"I SalmicCcheDálejsmepotuU I.Chvaletid ohOa prohráli 'I Kejlcfch2:4.Následovalapo-
rižka s Rchwládwou Belou.h3.Dalšf nedlU jsme dakázali remizovaty Tetovl hl~Petan

prišlo utkánt s Chettlceml.ve kterém j- po nejlepšfm.výkonuJara vyhráli 2:1~Ovš- v

posledntmzápase_utrpeli debak11:7 'I Pralwickh.t«ie jsme.udelall cernoutecku .

~ jarn.f mistrov$kcuS8ZOI1OU.Následovalopráte1ské utkáf s muzstvemprdskjch nevi- .I

~ nárU,01.YIPUCs:spcrt.které jsmevyhráH 5:2 a které sevydari1. .,cetnl záverecné base-
, /

dy. sportu.

V tabulce jsme skoncni nacelkodm s.mrste se ziskem18 bodOa pas.{vnfmbrankov,ým

panerem33:4d.m. "Ite. mulstvoSelmlc jsrre me1tztritu 14 bcdn.Ne]lepšfmstrelcem se-
zony 1919/1980 se stal nestárnoucf Jan F'ormánekse 1 brankami:VprGbehu,seteže se v

mužstvuY.YStNdal022brácu.z nichž ve všech zápasechnastoupí}t Paroubek,Vádaveka
Det'Šák.Jedinýmklademtéto sezony b,y}asout.ežsltdnost.i,jejfž jam! cást jsme swe~
ne vyhráTi a skoncni jsme scelkevým ziskem151bccfuM celkwén:6..ste.

Poskoneenfjamí cásti odešelcd mužstvatrenér Váw-aa hrác Faroubek,obado Valn.

Vdalšfmtermfnuprestoupil do tébo! oddnutric Madera.[)onašeno~stva nlkdonepre...

stoupi1,z vojnyse vrátiti ~,Šolta a II1g.F'ormártek,jehožnávrat by1pro ,hru mužstva
znac. prfftosem.;ztivaJrcfdva se dobry nezapojeva1l.Noveresistrevánl l>y11hjva1f
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, hráci žákO.Kouba.Ltl1hart Josef,Linhart Václav, Král Jaroslav. a MoraveeJan,jejichž zafa-I
zen r d9 IWŽstva bude.v budoucnosti jiste pr rncsem.O1eh<x:Iem trenéra Vávry jsme byli nucen i.

doplnit výbor oddnu,který v soucasné dcbepraeuje v tomto složenhTyl1er Karel,Stýbl0 la-

dislav.,Kehoutek Zdenek,Kasal Jirí a Deršák ladislav.Trenérsképráce se ujal s.Tyller:

Prípravu na nrNÝroenfk souteží jsme zaháji1i pravidelnými tt'éninky 1.8.198o.Pred

zacátkem soutežních. utkání jsme sehráli pNpravná utkáni s temito výsledky:Tesla Pre-

louc B - Cyklos 2:2,Valy - Cyklcs 4:.o.Semln - Cyklos 5:0 a Cyklos-Transporta Chrudim

6t8.K pt"Vnfmuutkání o bodyjsme zajíždeti 3l.s.do BrebOprohrál i jsme vysoko0:3.

Potan prišlo stretnutí v CholUcicb,kde jsme pe velmi d.~ výkonuvyhrá1i4:2.Dcma
jsmeporazili Prelavice2:0 a remfzova11s Tetovem2:2.Y dalším utkánr na danáC(pUde

jsme ztf"ati1i bo:I remízou se slabým mužstvemZdechovtc pomerem2:2.Y dalším kole jsme

vysoko4:ozvftetn i v Kjlcfch.Oá'teprišel zápasna domácímhrišti s ChvaleticemB a vyso-

ká prohra hS,když jsme nejprve ved1i 1:0 ale naše hra potan upadla do podprumerua

inkasovali jsme 5 gÓl0.Vpredposlednfmutkání jsme hráli 1:1 v Rohoznici,Poslednízá-:

)ClS s RohovládovouBelou jsme sice vyhri1i 6.t.l ale zápas by'- anulován a bude se z roz.-

hodnuU predsednictva WS (}J CSTvopa,kovat.Poorobnistik této události prednese v dis-

kusnfmpffspevku clen výboruoddnu kepené. ,

Vtabulce jsme po podzTfIIJna 6.mfste s 9-U b<tJya skorem 16:1S.Naftf zapocftán zápas

s Rohwládovou Belou.Nej1.epšflI!strelcem se stal rng.Formáneks 5-ti brankami.V.mistrvských

zápasech se vystr fda10 18 hráen z toho ve všech. naStoupi1i Nalet i.k,Kasa " Ing.f ormáneka

Deršák.Zvláštpotešitelná ovšemje ta skutecnost.že v 7 utkáních tril Linhart Josef,

V S Ma-avaca ve 4 Král.Lze konstatovat,že se tito "staronovf" hráci uplatniH.V souteži

slušnosti jsme se ziskem 95 bodOna 5~mrste se ztl"át()Upouhých 14 bodOna 1.poziei,což

je opriti minulýmletUm nevfdané zlepšenf.V soutežní tabulce jsme sice až na 6.míste,ovšem

mámeo zápas ménene~ VŠ3chnamužstva pred námi a na vedocf Tetov ztrácfme pouze 4 body.

V silách rašehomužstva je si svojI pozicI vyt..t v jarnf cásti,kdy hrajemekrome!etova
a Chvaletic se všemi'našimi nejvážnejšími souperi na daDácímhrišti.

V prubehusezony se konaly 3 hrácské schuze,mnichž se rešili .z;ejinénahemrzáleži-

tosti.Ze zjištených nedostatkObyly vyvozenyzáveray s dlem je odstranit již pro jarnf

cást swtežf.Prfprava na jaro zacala již 1l.1edna 1981v telocvicne gymnaziav Prelouši
a potrvá až dokonce brezna.Potembudousehrány prfpravné_,zápasys dlem co nejlépe obstát

zejménapo hemr stránce v bojích o body.~ toho zamerf oddt1 kopané svoji cinnost i .
na porádáni tanecnrch zábavaby tím panohl celé TJ k lepšfnu financnfmukryt( svých poZa-
davIál.

V lipoU tcfch,dne 6.1.1981. VypracovalhTyller
Deršák
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