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143 00 Praha 4 – Modřany

V Praze, dne 10. října 2010

Hodnocení finále FSN  2010

Dne 9. října 2010 se konalo finále a o 3. místo ve fotbalové soutěži neslyšících v Praze 5 -
Hlubočepích. První zápas se hrálo o 3. místo od 11.00 hod., který se odehrál mezi týmy SKN Plzní a
SKN Hradcem Králové, zápas byl docela vyrovnaný, hráči obou týmů se snažili, co nejvíce se
prosadit a dávat góly. První poločas zápasu dopadl dobře pro Plzeň, která vedla 1:0, ve druhém
poločase tým Hradce se snažil o vyrovnání. Ke konci zápasu to bylo dost emotivní pro oba týmy,
které se navzájem strkali a dělali zbytečné fauly mezi sebou, až to jeden hráč z Plzně jménem
Breklel Václav nevydržel a byl za své hrubé chování k hráči z Hradce vyloučen, zápas celkově
skončil 2 : 3 (1 : 0) úspěšně pro tým z Hradce Králové, který získal 3. místo.

Závěrečný finálový zápas o 1. místo se hrálo od 14.00 hod., zúčastnili se týmy TJ Slovan
neslyšících Zlín a SportNes Ostrava. Oba týmy se snažili dosáhnout nejlepšího výkonu a ukázat
krásný zápas, což se očekávalo, že to bude vyrovnaný zápas jako u předchozího zápasu, ale v tomto
zápase měli převahu především hráči Zlína, během zápasu nepadli žádné karty, utkání skončilo
vítězstvím Zlína 4 : 0 (2 : 0).

Po ukončení zápasu proběhlo vyhlášení vítězů a předávání medailí, pohárů. Hráči TJ Slovan
neslyšících Zlín a pořádně si vychutnávali vítězství.

Celý den byl slunečný a příjemně teplý, atmosféra byla vynikající, přišlo přes sto diváků, za
což touto cestou děkujeme.

Příští finále FSN 2011 se bude odehrávat ve Vítkovicích (Ostrava).

Kolíska Jiří,
předseda oddílu kopané a hal.kopané I.PSKN

Vítěz finále FSN 2010 družstva TJ Slovan neslyšících Zlín

mailto:i.pskn.praha@volny.cz

	I. Pražský sportovní klub neslyšících, o.s.
	Založen 1922


