JARNÍ ČÁST NH TJ LITOHLAVY 2009
Jarní část soutěže zahájilo naše „B“ – éčko dvěma zápasy. Dne 5.4. 2009 hrálo na hřišti soupeře s mužstvem
TJ Plzeň Božkov. Druhý zápas hrálo mužstvo na domácím hřišti dne 12.4.2009 s mužstvem TJ Nýřany „B“.
U obou zápasů se projevila netrénovanost, slabá taktika hry a také slabá střelba. V prvním zápase si mužstvo
nechalo ujít brankový rozdíl a v závěru zápasu přes dobrou hru útoku zásluhou střelecké potence Vágnera –
hostoval z „Á“-čka který dal 9 branek a hráče Šika se 7 brankami mužstvo prohrálo 23:20, poločas 12: 8.
Rozhodčí Baumruk.
Druhý zápas měl stejnou charakteristiku jako první. Po stránce trénovanosti nestačilo naše mužstvo na
soupeře. Slabinou je pohyb na hřišti, přihrávky i střelba. Již v prvních třech minutách zahodili naši hráči 3
brankové šance. Obrana často rozevírá prostor a umožňuje soupeři střelbu přes nekrytý prostor. Mladší hráči
hledají svoje místo v sestavě – chybí větší pohyb bez míče. V závěru zápasu se několika úspěšnými střelami
dobře uvedl Kaňourek. Nejúspěšnější střelec Filip s 5-ti brankami. Mužstvo prohrálo 14:21, poločas 7:12.
Rozhodčí Toman.

Že je o házenou v Litohlavech zájem nedokazuje pouze účast „B“ mužstva v krajském přeboru a účast „A“
mužstva ve II.lize NH, ale i utkání „Starých gard“ . Zápas se konal 12.4.009 při příležitosti „50“
narozenin trenéra „A“ mužstva Jardy Urbana. Co chybělo hráčům na mládí, to nestratili na elánu s nímž
nastupovali do zápasu. U hráčů obou mužstev bylo vidět, že jim „kumšt“ s míčem ještě léta neodnesla i když
tělo poslouchalo ve hře hůře. Pěknou atmosféru vytvořili i diváci, kteří si zaujímavou podívanou nenechali
ujít. Není ani tak důležitý výsledek zápasu jako přátelská atmosféra po celou část zápasu a i po něm. Přesto
výsledek :modří (mladší) : červení (starší) = 9:8 (poločas 5:2). Střelci: za modré:Urban 3, Hejl 4, Černý 1,
Kantořík 1. Červení: Moravec 3, Preťo 2, Hubka 1, Tomáš 1, Hrubec 1. Rozhodčí: Hucl a Hejl.

