Hodnocení jarní sezony staršího dorostu 2016
Jarní část sezony jsme nezačali zrovna nejlépe. I když jsme hráli
s předposledním mužstvem tabulky Nové Strašecí, díky špatnému přístupu
našich hráčů jsme utkání nezvládli jak herně, tak bodově. V prvním jarním kole
jsme na domácím hřišti prohráli 1:3.
Další zkrat a ostudný výsledek přišel na hřišti Hořovicka, které se
pohybovalo v tabulce těsně nad námi. K zápasu jsme odjížděli s cílem plně
bodovat a tím pádem se v tabulce dostat před tohoto soupeře. Díky
nezodpovědnému přístupu většiny hráčů jsme zápas prohráli 6:1. Škoda těchto
nezvládnutých zápasů, protože převážnou část jarních utkání mohu hodnotit
kladně. Především mne potěšily zápasy odehrané s mužstvy na prvních čtyřech
místech v tabulce (SK Rakovník, Říčany, Sedlčany a Spartak Příbram), kterým
jsme na podzim nekladli žádných odpor, měli jsme z nich až přílišný respekt a
jak se říká: „byli jsme o třídu horší“.
V jarních odvetách to byly úplně jiné zápasy. Přestože výsledkově jsme
zvládli jen jeden se Spartakem Příbram, herně jsme nepropadli v žádném. Bylo
příjemné slyšet i od trenérů soupeřů, že jsme se oproti podzimu výrazně
zlepšili.
Na konci sezony jsme sehráli čtyři barážové zápasy o konečné pořadí v KP
s Bohemia Poděbrady a Polaban Nymburk z druhé skupiny. Hrálo se dvoukolově
- vždy doma a venku. Poděbrady jsme jasně přehráli a po výhrách 3:1
v Poděbradech a 6:1 doma, jsme si ve druhém kole baráže změřili síly
s Polabanem Nymburk. Domácí zápas jsme bohužel, po obdržení dvou stejných
gólů ze standartních situací, prohráli 1:3. Odvetné utkání v Nymburce jsme (za
mé neúčasti z pracovního důvodů) vyhráli 2:1. Oproti podzimu bylo vidět, že si
hráči v průběhu soutěže zvykli na vyšší úroveň hry. Závěrem lze konstatovat, že
s první sezonou v krajském přeboru můžeme být celkem spokojeni.
Jelikož u týmu končím, chtěl bych poděkovat spolupráci panu Romanu
Marešovi, který působil jako vedoucí mužstva a panu Františkovi Melenovi, jenž
mi na jaře pomáhal s koučováním zápasů.
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