
HODNOCENÍ
Kvalifikace Mistrovství Evropy neslyšících v kopané 2011

12. června 2010 – 16.30 hodin, hříště – SK MOTORLET, Butovická592/35, Praha 5

Česká Republika - Německo  0 : 1 (0 : 1)
Branky: 12´ Saighani Edris ( Německo )
Žluté karty: 15´ Luňák Martin, 76´ Ťulák Martin – 52´ Jagla Daniel, 82´ Jakovskij Denis
Červené karty: žádné
Diváků: 300
Sestava:
Česká republika: Tomka – Ťulák, Rezek, Nelhybel, Gajdošík, Skorkovský, Fišer,

Ninger, Džilič, Brož, Luňák,

Střídání: 46´ Novotný (Brož), 72´ Goldefus (Skorkovský),
88´ Malý (Nelhybel)

Německo: Christian – Heckenberger, Christ, Fischer, Friedrich, Jakovskij,
Tatar, Jagla, Lenkovics, Saighani, Schweda

Střídání: 63´ Rotondi, 72´ Suslik, 17´ Becker

Do Prahy přiletěl favorizovaný tým Německa, který hraje na kvalifikaci Mistrovství Evropy neslyšících
kopané v Dánsku 2011. Na hřišti byli tři delegovaní rozhodčí a také hlavní norský místopředseda EDSO
Bjorn Roine a zkontrolovali všem cestovní pasy a soupisky, vše bylo v pořádku. Zápas začal v 16.30
hodin. Během zápasu bylo počasí jasné až později bylo zataženo, ale bylo dusno a teplota se
pohybovala kolem 30 stupňů C. Na hřišti jsme měli 18 hráčů, dva trenéry, vedoucí
reprezentace a kustoda. Na lavici bylo zpravidla 7 hráčů. Hráli jsme na trávě. Za dusného
počasí se hrál pro diváka pohledný fotbal. O výsledku Němců se rozhodlo ve 12. minutě
prvního poločasu 0 : 1. V pravé a střední obraně jsme zbytečně chybovali a německý hráč toho
využil a dal obloukem míč do naše branky. Toto důležité utkání bylo v první půli hodně
průměrné. V prvním poločase jsme prohrávali 0 : 1. V 46. min. Milan Novotný nastoupil na
hřiště místo Tomáše Brože. Náš tým se snažil a skórovat, ale to se nepovedlo. Měli víc běhat,
přihrávat a málo stříleli do branky. Němečtí hráči byli lepší v utkání, víc přesně přihrávali.
Zbytek asi 25 min. němečtí mírně chybovali, unavili se, do konce zápasu jsme chtěli vyrovnat,
ale nepodařilo se to. V 72. min. Goldefus nastoupil místo vyčerpaného Skorkovského. Také v
88. min. Malý vystřídal Nelhybelu, protože měl křeče v noze. V závěru utkání jsme nedokázali
využity ani nastavený čas, chtěli jsme remizu. Celkový průběh zápasu byl dobrý. Utkání se
hrálo  bez  problému.  Jako  trenéři  jsme  se  splnili  úkol,  protože  jsme  nechtěli  vysoké  skóre,
němečtí jsou silný tým. Odveta až 11. září se bude hrát v Německu ESSENU. Doufám, že
vyhrajeme o dvě branky. Moc jsem děkoval všem hráčům, ale také mě trochu mrzelo, že jsme
prohráli 0 : 1. Poděkovali jsme za pomoc pořadatelům, funkcionářům a také 300 divákům.

Zapsal asistent trenér Radek Probošt




