Mládež 2018-19
OP ml. žáků – A
Družstvo

OP ml. žáků – B
berger den čas

místo

Družstvo

1, Nehvizdy

1, Líbeznice

2, Hovorčovice 2006

2, Bašť

3, Hovorčovice 2007

3, Sibřina

4, Hrusice

4, Klíčany

5, Světice

5, Brázdim

6, Vyžlovka

6

sobota 10.15 Vyžlovka

6, Vyžlovka

7, Škvorec

7, Struhařov

8, Louňovice

8, Dobřejovice

9, Odolena Voda

9, Kostelec u Křížků

10, Šestajovice

10, Čestlice

11, Spartak Čelákovice

11, Měšice

12, Kunice

12, Úvaly

berger den

čas

místo

11

6

neděle 10.15 Kozojedy

Vážení přátelé mládežnického fotbalu. Jistě jste si všimli, že soutěž mladších žáků je nově koncipována dle výkonnosti,
nikoliv podle územního principu. Číslo před názvem družstva není číslo dle Bergra, ale pouze číslo pořadové. Chci Vás totiž
požádat, abyste na sobotní losovací aktiv přinesli s sebou informaci o hracím dnu, času domácího utkání, případně i
požadavek na číslo podle Bergra. Kdo nemá požadavky na losovací číslo, pochopitelně nosit nemusí, bude mu přiděleno.
Vím, že jste své požadavky uvedli v přihlášce do soutěží, ale situace se trochu změnila v tom, že soutěž dospělých začíná 25.26.8.18 a soutěž mladších žáků o týden později. A tam, kde chcete návaznost na dospělé /předzápas ev. pozápas/, bude
patrně nutné zvolit jiné číslo dle Bergra. Pevně stanovené číslo mají pouze Klíčany a obě družstva Vyžlovky, ostatní doladíme
na aktivu.
OP starších žáků
Je mi až stydno Vám předložit takovou soutěž, ale k již tak malému počtu přihlášených družstev, přišly tento týden dvě
negativní zprávy a to odhlášení z Mnichovic a Velkých Popovic. Takže už ne sedm statečných, ale pět pozůstalých. Zápasů
bude málo i když budeme hrát čtyřkolově. Tato kategorie je zkrátka velkým námětem do budoucna, jak dál. Letošek už
nezachráníme, ale jakékoliv podněty do budoucna vítány. Jinak začínáme 25.-26.8.18 jako dospělí. Číslo dle Bergra, hrací
dny a čas podobně jako u mladších žáků doladíme na aktivu. Pevně stanovená čísla pro rozlosování mají Klíčany a Vyžlovka.
Družstvo

berger

den

čas

místo

1, Vyžlovka

3

sobota

13.30

Vyžlovka

2, Klíčany

2

3, Klecany
4, Louňovice
5. Kostelec n.Č.l
6, volný los

6

