
Pohár Jind�ichovic 2005 
 
V sobotu 6.srpna 2005 se na h�išti v Jind�ichovicích uskute�nil tradi�ní turnaj s názvem Pohár Jind�ichovic 

2005 za ú�asti 4 družstev. Krom� domácího oddílu (hrajícího OP) se turnaje zú�astnila následující družstva : 
GVB CZ Oloví (OP), SKF Kraslice (I.B t�ída) a Sokol Šindelová (OS). Pro SKF Kraslice to byl jeden 
z posledních test� p�ed víkendovým za�átkem I.B t�ídy. Turnaj se hrál systémem každý s každým na 2x20 
minut.  

Výsledky : 
GVB VZ Oloví - Sokol Šindelová 0:1 
- hned v 1.zápase turnaje se zrodilo p�ekvapení, když Šindelová posílená o svého bývalého hrá�e (nyní 

p�sobícího v N�mecku) Ji�ího Studeníka porazila Oloví práv� gólem Studeníka z trestného kopu. 
  

SKF Kraslice  - STST Jind�ichovice 2:3  
- druhý zápas se za�al vyvíjet podle p�edpoklad�, když již ve 4.minut� to bylo 2:0 pro Kraslice, kterým se 

vyda�ily 2 krásné st�ely za záda domácího branká�e. Jind�ichovice však zápas b�hem 10 minut oto�ily, 
když se nejprve trefil Poto�ný, poté si daly Kraslice vlastní gól a obrat dokonal Kon�valík z PK po faulu 
na Josefa Surového. Domácím se tento t�sný výsledek poda�ilo udržet až do konce zápasu.   

 
Sokol Šindelová  - SKF Kraslice 1:3  
- tento zápas rozhodly Kraslice po nevyda�eném prvním polo�ase až ve druhé p�li.   
 
GVB CZ Oloví  - STST Jind�ichovice 0:2  
- v souboji dvou oddíl� hrajících OP se prosadily domácí Jind�ichovice, když o jejich vít�zství rozhodl 

dv�ma góly Kubalík. 
 
SKF Kraslice  - GVB CZ Oloví 3:0  
- v 5.zápase turnaje p�ehrály favorizované Kraslice celek z Oloví.   
 
STST Jind�ichovice - Sokol Šindelová 2:1  
- ob� družstva v posledním zápase turnaje bojovala nejen se soupe�em, ale i s p�ibývající únavou. 

Jind�ichovice si vypracovaly dvougólový náskok díky Kon�valíkovi. Šindelová snížila na kone�ných 
2:1 t�sn� p�ed koncem st�elou do šibenice. 

Tabulka : 
1) STST Jind�ichovice 3 3 0 0 7:3 9 
2) SKF Kraslice  3 2 0 1 8:4 6 
3) Sokol Šindelová 3 1 0 2 3:5 3 
4) GVB CZ Oloví 3 0 0 3 0:6 0 
 
Vít�zem turnaje se stalo p�ekvapiv� domácí družstvo Jind�ichovic, kterým se hned v prvním zápase 

poda�ilo zasko�it favorizovaný celek z Kraslic. A protože domácí nezaváhali ani v následujících dvou zápasech 
proti Oloví a Šindelové, radovali se z poháru za první místo. Poháry a diplomy obdržela všechna zú�astn�ná 
družstva. Nejlepším st�elcem turnaje se stal domácí Robert Kon�valík, který vst�elil 3 branky. Všechny zápasy 
turnaje od�ídili rozhod�í Ji�í Chmeliczek a Roman Rádl. Pod�kování oddílu STST Jind�ichovice pat�í 
sponzorovi – Salón Šárka – prodejna a p�j�ovna svatebních a spole�enských šat�, který v�noval poháry a 
diplomy.  


