
11.ro�ník turnaje O pohár starosty m�sta B�ezová 
 
V sobotu 28.�ervna 2008 se oddíl FK Jind�ichovice zú�astnil na záv�r sezóny 11.ro�níku turnaje v malé 

kopané O pohár starosty m�sta B�ezová. Turnaje se zú�astnilo 10 man�aft� rozd�lených do 2 skupin. Ve 
skupinách se hrálo 2x 10 minut, od �tvrtfinále 2x 12 minut. Jind�ichovice se ve své skupin� umístily na 2.míst� 
s bilancí – 2 vít�zství, 1 remíza, 1 porážka a skóre 5:4. V následujícím play-off postoupily až do finále, kde 
nesta�ily na Myšáky z B�ezové.  

 
Výsledky : 
 
FK Jind�ichovice- Sedláci Staré Sedlo  0:0 SKUPINA  
- v 1.zápase se Jind�ichovice na malém h�išti rozkoukávali a za bezbrankový výsledek mohly pod�kovat 

bezchybnému výkonu branká�e Kasla.  
 
FK Jind�ichovice- B�ezová dorost  2:0 SKUPINA 
- ve 2.zápase se Jind�ichovice dlouho st�elecky trápily, 1.gól si vst�elili dorostenci B�ezové sami po akci 

Edy Fojtíka, 2.gól p�idal do prázdné branky Pepa Surový po nahrávce Jardy Lavren�íka. 
 
FK Jind�ichovice- Flamengo B�ezová  2:4  SKUPINA 
- zápas proti domácím se p�íliš nevyda�il. Na 1:2 snižoval z p�ímého kopu Honza Lavren�ík, na 

kone�ných 2:4 upravil úto�ící branká� Libor Kasl. 
 
FK Jind�ichovice- Raptors Sokolov  1:0 SKUPINA 
- zápas o co nejvýhodn�jší umíst�ní ve skupin� rozhodl svým gólem Jarda Lavren�ík. 
 
FK Jind�ichovice-  Irská hospoda  1:0 �TVRTFINÁLE 
- vyrovnaný zápas proti sokolovským hokejist�m rozhodl vlastní gól Irské hospody po autu Jind�ichovic 

3 minuty p�ed koncem.  
  
FK Jind�ichovice- FC Kra�as   2:1 SEMIFINÁLE 
- v semifinálovém utkání se st�elecky prosadil Jarda Lavren�ík, který doklepl do prázdné branky 

nezištnou p�ihrávku Václava Benáka. Na 2:0 zvyšoval po centru Václava Benáka Pepa Surový. Kra�as 
snížil 2 minuty p�ed koncem na 2:1. V poslední sekund� zápasu se pískala penalta za ruku Edy Fojtíka, 
který vyrazil mí� z prázdné branky. Libor Kasl ji však zneškodnil a poslal Jind�ichovice do finále. 

 
FK Jind�ichovice- FC Kra�as   0:4 FINÁLE 
- ve finále rozhodly 3 rychlé góly Myšák�. To však nic nezm�nilo na vyda�eném vystoupení Jind�ichovic 

na tomto turnaji. Dom� jsme si odvezli pohár za 2.místo a finan�ní odm�nu 1000,-K�. 
 
Sestava : Kasl – Benák, Honza Lavren�ík, Fonferko, Surový, Horvát – Fojtík, Jarda Lavren�ík, Komárek, 

Honza Ra�ák – trenér Tomáš Havlík.  


