
ČTYŘMĚSÍČNÍ HALOVÝ MARATÓN PRVNÍHO ROČNÍKU TJT ZL MLÁDEŽE 

 JE DOBOJOVÁNO (364 hráčů, 351 utkání - 7020 min.) 

V sobotu 24.2.2018 proběhlo ve sportovní hale STARS Třinec již poslední finálové kolo prvního ročníku sportovního 

projektu Třinecko-Jablunkovsko-Těšínské ligy mládeže v halové kopané, organizovaného členy oddílu TJ Nebory pod 

hlavičkou Okresního fotbalového svazu Frýdek-Místek. Projektem se podařilo vytvořit vloženou samostatnou soutěž a 

zacelit mezeru v době zimní přestávky soutěží. Cílem bylo vytvořit mládežnickým hráčům sportovní podmínky 

v návaznosti na školní sportovní výuku, vytvořit větší zájem o sport svých dětí v řadách rodinných členů, vytvořit 

součinnost s pořádáním programů pro mládež na úrovni měst a obcí. To vše by nebylo možné bez podpory Okresního 

fotbalového svazu, sponzorů a organizátorského týmu, který k tomu přistoupil velmi profesionálně. Soutěž byla 

započata 4.11.2017 a její základní kola byla odehrána ve sportovní hale SC Smilovice a finálová ve sportovní hale STARS 

Třinec. Tento fotbalový maratón absolvovalo ve třech věkových kategoriích (MP, SP, MŽ) celkem 364 hráčů, kteří 

odehráli 351 utkání, což v součtu minut vytvořilo úctyhodné číslo 7020 (116,5 hod).  

1. Kategorie mladší přípravky (MP roč. 2009 a mladší) se v prvním ročníku 

zúčastnilo celkem sedm mužstev.  

Byla to tato mužstva: FK Fotbal Třinec „A“ + „B“, FK Český Těšín, 1. FK Spartak Jablunkov,  TJ Sokol Hnojník, TJ Slovan 

Horní Žukov,  TJ Nebory + SC Smilovice  (společné mužstvo).                                                                                                                                                 

Finálové kolo suverénním způsobem ovládlo mužstvo FK Fotbal Třinec „A“, které nezaváhalo v žádném utkání, na 

druhém místě se umístilo mužstvo FK Fotbal Třinec „B“, které přes dvě porážky udrželo druhé místo, třetím mužstvem 

se díky lepšímu skóre stalo mužstvo FK Český Těšín, které remizovalo ve vzájemném zápase 1:1 se čtvrtým mužstvem 

TJ Nebory + SC Smilovice (společné mužstvo). Pátí skončili hráči TJ Sokol Hnojník, šestí 1. FK Spartak Jablunkov a sedmí  

TJ Slovan Horní Žukov. 

 

 

 

   

               1. místo                             2. místo                              3. místo 

2.  Kategorie mladší žáci (MŽ ročník 2005 a mladší) se v prvním ročníku zúčastnilo 

celkem osm mužstev. 

Byla to tato mužstva: TJ Sokol Hnojník, 1. FK Spartak Jablunkov, Slovan Horní Žukov, TJ Nebory + SC Smilovice, FK 

Český Těšín, TJ Písek, TJ Oldřichovice, TJ Dobratice. 

Finálové kolo 10.2.2018 se hrálo ve dvou skupinách, a to FINÁLOVÉ (1. – 4.) a FINÁLE ÚTĚCHY (5. – 8.) 

Po odehrání finálové skupiny systémem každý s každým se ve finále utkala mužstva TJ Sokol Hnojník  a 1. FK Spartak 

Jablunkov. Vítězem kategorie po finálovém výsledku 4:1 se stalo mužstvo Hnojníku. Druhé místo obsadilo mužstvo  

1. FK Spartak Jablunkov. Utkání o třetí místo bylo mnohem vyrovnanější. Třetí místo obsadilo mužstvo Slovan Horní 

Žukov, které porazilo čtvrté společné mužstvo TJ Nebory + SC Smilovice až po penaltovém rozstřelu. Utkání skončilo 

v řádné hrací době 2:2. 

Finále útěchy, které se hrálo stejným systémem jako finálová skupina, vyhrálo a páté místo obsadilo mužstvo FK Český 

Těšín, které porazilo šestý tým turnaje TJ Písek 4:0. Sedmé místo obsadilo po penaltovém rozstřelu mužstvo 

TJ Oldřichovice  a osmé místo patří mužstvu TJ Dobratice. 
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3.  Kategorie starší přípravka (SP ročník 2007 a mladší) se v prvním ročníku zúčastnilo 

celkem dvanáct mužstev. 

Byla to tato mužstva: TJ Sokol Hnojník, 1. FK Spartak Jablunkov, TJ Nebory + SC Smilovice „A“, TJ Nebory + SC Smilovice 

„B“, FK Český Těšín, TJ Oldřichovice, FK Fotbal Třinec „A“, FK Fotbal Třinec „B“, FK Fotbal Třinec „C“, FK Fotbal Třinec 

„D“, TJ Beskyd Bukovec, TJ Sokol Mosty.                     

Nejsilněji obsazená kategorie byla ve finálové části rozdělena na finálovou skupinu 1. - 6. místo a finále útěchy 7. – 

12. místo. Velké finále bylo odehráno 24.2.2018 v Třinecké hale STARS. Celkovým vítězem kategorie SP se stalo 

mužstvo FK Fotbal Třinec „C“ s 15 body, které ve finále neprohrálo žádné utkání. Druhé místo obsadilo společné 

mužstvo TJ Nebory – SC Smilovice „A“ s 8 body, třetí se umístili hráči TJ Sokol Hnojník se 7 body. Čtvrté místo získalo 

mužstvo Fotbal Třinec „D“, které odsunulo na páté místo díky vzájemné výhře hráče 1. FK Spartaku Jablunkov. Na 

pěkném šestém místě zkončilo mužstvo TJ Sokol Mosty 

Finále útěchy bylo hráno 17.2.2018 systémem každý s každým a prakticky se začínalo od nuly. Mužstva FK Fotbal 

Třinec „A“, FK Fotbal Třinec „B“, TJ Oldřichovice, FK Český Těšín, TJ Beskyd Bukovec a společné mužstvo TJ Nebory – 

SC Smilovice „B“ sváděla od prvních minut turnaje vyrovnaná klání. Obdivovatelé a nadšenci mládežnického fotbalu 

z řad rodičů si přišli doslova v každém utkání na své, protože vyrovnanost mužstev byla veliká. O tom, že o umístění 

se bude rozhodovat až v posledním zápase, bylo všem jasné. V konečném zúčtování se vítězi stalo a sedmé místo s 11 

body vybojovalo mužstvo složené z hráčů klubů TJ Nebory – SC Smilovice „B“, osmé místo  s 10 body obsadilo mužstvo 

FK Český Těšín, které rozhodlo o svém umístění svým vítězstvím 3:2 nad devátými v pořadí TJ Oldřichovicemi, které 

měly taktéž 10 bodů. Desáté místo s 9 body obsadilo mužstvo FK Fotbal Třinec „A“ a jedenáctý skončil tým FK Fotbal 

Třinec „B“. Tabulku uzavřelo na dvanáctém místě mužstvo TJ Beskyd Bukovec. 
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Organizátor soutěže Václav Rufer děkuje všem hráčům za vzornou reprezentaci svých klubů, všem trenérům mužstev, 

rodičům a rozhodčím za kladný přístup k tomuto sportovnímu projektu. Poděkování si zaslouží i sponzoři, kteří 

finančně přispěli k uspořádání této soutěže a jsou to OFS FM, firma ARETSTEEL s.r.o., ZINA. Velké díky patří i 

provozovatelům sportovních hal ve Smilovicích a STARS Třinec. 


