
Okrskové a okresní kolo v halové kopané 
 

Halová kopaná patří k tradičním sportovním soutěžím, na kterých nemůžeme chybět. 

V letošním roce se nám podařilo probojovat až do okresního finále, kde naši hoši obsadili třetí 

medailové místo. Ale nepředbíhejme, začněme pěkně od začátku oblastním kolem. 

Oblastní kolo se konalo v Mohelnici ve sportovní hale ZŠ Mlýnské. Zde chlapci změřili své 

síly s týmy ze ZŠ Vodní Mohelnice, Gymnázia Zábřeh a pořádajícím týmem z Mlýnské. 

Z celkového počtu čtyř týmů postupovala první dvě družstva do okresního finále. Jednoznačným 

vítězem okresu a prvním postupujícím se stala ZŠ Vodní, která všechny zápasy s přehledem 

vyhrála. O druhém postupujícím se rozhodovalo až v posledním zápase turnaje, ve kterém jsme se o 

postup utkali s domácí Mlýnskou. V tomto duelu nám stačilo uhrát remízu. I když jsme od začátku 

prohrávali, podařilo se nám vyrovnat a postup ve vypjatém utkání uhájit. 

POŘADÍ v oblastním kole: 

1.  ZŠ Vodní Mohelnice  (9 bodů) - postup do OF 

2. ZŠ  Boženy Němcové Zábřeh (4 bodů, skóre +3) - postup do OF 

3. ZŠ Mlýnská Mohelnice(4 bodů, skóre +0)  

4. Gymnázium Zábřeh  (0 bodů) 

Výsledky v oblastním kole: 

Boženka – Gymnázium  8:0   Mlýnská  – Gymnázium 4:1  

Boženka – Vodní 0:4    Mlýnská – Vodní 0:4 

Boženka – Mlýnská 1:1   Gymnáziu – Vodní 0:6   

Sestava v oblastním kole 

 

 

 



 

Okresní finále se uskutečnilo v Postřelmově. Zde se sešlo šest nejlepších týmů z celého 

okresu: ZŠ Vodní Mohelnice, ZŠ Postřelmov, ZŠ Sluneční Šumperk, ZŠ 8. května Šumperk, ZŠ 

Bludov a my. 

Turnaj se hrál systémem dvou skupin, kdy vítězové skupin postoupili rovnou do semifinále. 

Druhý a třetí tým si to rozdali do kříže o postup do semifinále. 

V prvním utkání ve skupině jsme nastoupili proti týmu ze ZŠ Bludov. Zápas se od začátku 

vyvíjel podle našich představ. Hned v úvodní druhé minutě jsme střelili vedoucí gól, ale bohužel 

za pár minut jsme inkasovali z trestného kopu a za nedlouho soupeř přidal další dvě branky a otočil 

zápas ve svůj prospěch.  

Zápas se ZŠ Sluneční byl plně v režii soupeře, který nás i přes velkou snahu, kombinační 

hrou jednoznačně předčil. O postup jsme se poté utkali s vítězem našeho okrsku s Vodní. Kluci dali 

do utkání všechno. Dlouho drželi bezbrankovou remízu a vypadalo to, že o postupujícím rozhodnou 

penalty, ale v samém závěru jsme bohužel hned dvakrát inkasovali.  

Bylo jasné, že budeme bojovat o páté místo s poraženým týmem z dvojice Postřelmov –

Bludov. Postřelmov v tomto duelu zvítězil a my se utkali opět s Bludovem. V tomto utkání jsme 

zvítězili až na penalty.  

Semifinálové utkání mezi ZŠ Vodní a ZŠ 8. května Šumperk nám přineslo nečekané 

překvapení, když v závěru duelu hráči z Vodní neunesli nepříznivý výsledek a zachovali se 

nevhodně k soupeři i k rozhodčímu. Po domluvě s pořadatelem a rozhodčími byli vyloučeni 

z turnaje a my jsme dostali šanci utkat se s Postřelmovem o třetí místo, což jsme plně využili a po 

bezbrankové remíze jsme zvítězili v penaltovém rozstřelu.   

 

VÝSKEDKY NAŠICH ZÁPASŮ 

Skupina: Boženka – Bludov 1:3  Boženka – 8. května Šumperk 0:7  

Postupové utkání:   Boženka – Vodní 0:2 

    Boženka – Bludov 3:2 

Zápas o třetí místo:  Boženka – Postřelmov 3:1 

 

VÝSLEDNÉ UMÍSTĚNÍ: 1. ZŠ ŠUMPERK, Sluneční 

2. ZŠ ŠUMPERK, 8. května 

3. ZŠ Boženy Němcové Zábřeh 

4. ZŠ Postřelmov 

5. ZŠ Bludov  

6. ZŠ Vodní Mohelnice 

 

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 


