
Pohár Jind�ichovic 2006 
 
V sobotu 5.srpna 2006 se na h�išti v Jind�ichovicích uskute�nil tradi�ní turnaj s názvem Pohár Jind�ichovic 

2006 za ú�asti 4 družstev. Krom� domácího oddílu (hrajícího OP) se turnaje zú�astnila následující družstva : 
BU Nové Sedlo „B“ (OP), SKF Kraslice (I.A t�ída) a TJ Po�erny (IV.t�ída). Pro SKF Kraslice to byl jeden 
z posledních test� p�ed víkendovým za�átkem I.A t�ídy. Turnaj se hrál systémem každý s každým na 2x20 
minut.  

Výsledky : 
FK Jind�ichovice- SKF Kraslice  0:6 
- tento rok se neopakovalo p�ekvapení z minulého roku, kdy domácí porazili Kraslice 3:2. V zápase se 

potvrdil rozdíl dvou t�íd. Kraslice trestaly každou chybu, v polo�ase vedly 3:0, ve 2.polo�ase p�idaly 
další t�i branky.  

- Branky Kraslice : �eho�-2x, Balada-2x, Bock, Kri�faluši.     
 
Nové Sedlo „B“ - TJ Po�erny  4:0  
- „Bé�ko“ Nového Sedla v tomto utkání svého soupe�e ze IV.t�ídy (okres Karlovy Vary) k ni�emu 

nepustilo a zápas s p�ehledem dovedlo k vít�zství o 4 branky. 
- Branky N.Sedlo „B“ : Varga, Farkaš st., Holman, Müller. 

 
FK Jind�ichovice- Nové Sedlo „B“  1:4  
- Jind�ichovice stejn� jako v prvním zápase inkasovali t�i branky již v 1.polo�ase. Ve 2.p�li N.Sedlo 

zvýšilo na 4:0. Domácím se poda�ilo pouze snížit, když PK prom�nil Fonferko.  
- Branka Jind�ichovice : Fonferko (PK) 
- Branky N.Sedlo „B“ : Pešák-2x, Fatka, Poup� 
 
SKF Kraslice  - TJ Po�erny 2:2  
- tento zápas odehrály favorizované Kraslice velice vlažn�, Po�erny pozorn� bránily a vyrážely k rychlým 

protiútok�m. Z jednoho útoku se dostaly ne�ekan� do vedení, které vydrželo až do polo�asu. Ve 2.p�li 
se Kraslicím poda�ilo výsledek oto�it a už se zdálo, že splní roli favorita. Po�erny se však v záv�ru 
prosadily st�elou z trestného kopu a p�ekvapení bylo na sv�t�. 

- Branky Kraslice : �eho�, Grunt. 
- Branky Po�erny : �iviš, Kolkus. 
 
TJ Po�erny  - FK Jind�ichovice 1:1  
- ve svém 3.turnajovém zápase p�edvedly Jind�ichovice nejlepší výkon, zásluhou J.Lavren�íka se dostali 

do vedení. Dostali se do n�kolika dalších slibných šancí, ale gól se jim už vst�elit nepoda�ilo. A tak 
trestaly Po�erny a v záv�ru utkání srovnaly na kone�ných 1:1, což znamenalo, že Po�erny obsadily v 
turnaji 3.místo a domácí Jind�ichovice 4.místo.  

- Branka Po�erny : Karnet. 
- Branka Jind�ichovice : J.Lavren�ík. 
 
SKF Kraslice  - Nové Sedlo „B“  7:1  
- v zápase o 1.místo na turnaji nenechaly Kraslice nikoho na pochybách a svého soupe�e z Nového Sedla 

v jednozna�ném zápase vysoko porazili 7:1. 
- Branky Kraslice : Kri�faluši-3x, �eho�-2x, Bock-2x. 
- Branka N.Sedlo „B“ : Holman. 
 
Kone�ná tabulka turnaje : 
1) SKF Kraslice  3 2 1 0        15:3 7 
2) BU N.Sedlo „B“ 3 2 0 1 9:8 6 
3) TJ Po�erny  3 0 2 1 3:7 2 
4) FK Jind�ichovice 3 0 1 2          2:11 1 
 



Vít�zem turnaje se staly podle o�ekávání SKF Kraslice, které se sice nevyhnuly zaváhání s TJ Po�erny, ale 
zbylé dva soupe�e s p�ehledem porazili o 6 branek. Poháry a diplomy obdržela všechna zú�astn�ná družstva. 
Nejlepším st�elcem turnaje se stal �eho� z Kraslic, který vst�elil celkem 5 branek. Všechny zápasy turnaje 
od�ídili rozhod�í Fridrich a Letanovský. Pod�kování oddílu FK Jind�ichovice pat�í sponzorovi – Salón Šárka – 
prodejna a p�j�ovna svatebních a spole�enských šat�, který v�noval poháry a diplomy.  
 
 

 


