
 

 

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU  

 

Aktuální výsledky  
 

OOSSLLAABBEENNÝÝ  MMOOCCHHTTÍÍNN  II  VV  DDEESSEETTII  VVYYHHRRÁÁLL  DDEERRBBYY  VV  NNÝÝRRSSKKUU    

  

Předposlední kolo krajské soutěže dorostu bylo ve znamení derby v Nýrsku. Domácí 
v posledních létech nejúspěšnější tým v této soutěže z účastníků z Pošumaví hostil 
v tomto roce nejlepší celek z tohoto regionu Sokol Mochtín. Nýrsko nedokázalo využít 
v době kdy vedlo 1:0 využít početní převahy po té kdy šel soupeř po červené kartě do 
oslabení. Naopak hosté prokázali velmi dobré morálně volné vlastnosti , semkli se a 
naopak otočili výsledek ve svůj prospěch. Dařilo se i Chanovicím, které po výhře 
v Merklíně na podzim zvítězily i doma v těchto dvou zápasech zatížilo brankové konto 
svého soupeře deseti góly.  
 

LUBY - HORŠOVSKÝ TÝN  2 : 3 (1 : 2) 
Branky: Kurc, Kováč  - Svoboda, Matulka, Hranai.  
Rozhodčí František Petrželka , ŽK 3 : 3, diváků 30. 
 

NÝRSKO  - MOCHTÍN  1 : 2 (0 : 0) 
V Nýrsku se hrálo zásluhou obou týmů derby řádně od podlahy. V tvrdě hrané zápase byl 
hostům za stavu 1 : 0 po dvou ŽK vyloučen Potužník.  Lídr tabulky se dokázal i v oslabení 
stmelit a dvě góly otočit výsledek a získat plný počet bodů.   
Branky :  György  - Rudička, Flodr. 
Rozhodčí :  delegovaný se nedostavil, zápas řídil  Jiří Vondra.  
 

DOROST CHANOVICE – MERKLÍN  6 : 0 (4 : 0)  
Oldřich Šebek 
Merklín přijel do Chanovic se čtyřmi žáky, přesto podal sympatický a bojovný výkon. Na 
domácí to však nestačilo. Zejména v první půli sehrávali domácí velmi dobré kombinační 
akce a fotbalem se bavili. Druhá půle již byla ze strany domácích vlažnější a hosté 
několikrát zahrozili z rychlého protiútoku. Chanovická obrana v čele s brankářem však 
hostům nepovolila ani jeden zásah, naopak obrana hostí ještě dvakrát kapitulovala.  
Branky Šebek Jan 2, Prýmas Jaroslav, Klásek Jakub, Beránek Dan, Soukup Petr Diváků 60, 
ŽK 1:0, ČK 0:0, rozhodčí Kulhánek 
 
OSTATNÍ VÝSLEDKY : 
MRÁKOV – STAŇKOV  4 : 1 (2 : 1), NÝŘANY – STOD  9 : 0 (4 : 0) 

  
  
 
  

http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/plzensky/souteze.asp?soutez=320C2B

