Do konce května nejvýhodněji

SPORT

Přihlaste se na 17. ročník Půlmaratonu Moravským krasem, jedinečnou sportovní událost roku 2012, která se
stala již celorepublikovou záležitos . Je možné si zaběhnout i kratší trať o délce 2,4 km. On-line registrace je
spuštěna na www.sportujsnami.cz. Nejvýhodnější podmínky končí 31. května 2012.

www.zrcadlo.net

Anglický týden byl ve znamení revoluce na čele tabulky krajského fotbalového přeboru

Blansko je již první s tříbodovým náskokem
Bohumil Hlaváček
Blansko - Ještě nedávno vládl
tabulce krajského přeboru s osmibodovým náskokem Vracov. To už
ale není pravda. Během tří mistrovských zápasů v rozmezí osmi
dnů se totiž děly věci.
Minulou sobotu nejprve v přímém souboji uzmulo Blansko
lídrovi na jeho hřišti všechny tři
body. V úterním vloženém kole
pak přetlačilo doma Ivančice,
a když Ráječko senzačně vyhrálo
ve Vracově, došlo ke změně na
špici tabulky. „Revoluce“ pokračovala uplynulou sobotu. Blansko
doma opět nezaváhalo a Vracov
do třetice ztratil body po remíze v Podivíně. Role se vyměnily
a možnost postupu do divize mají
Blanenští jen ve svých rukou.

Blansko – Ivančice 1:0.
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FC Vracov – FK Apos Blansko
1:2 (1:1). Branky: 13. Zýbal - 36.
Dupal, 80. Doležel. Blansko: Bednář - Jarůšek, Maška, Bubeníček,
Šíp - Nečas (28. Doležel), Dupal
(88. Cupal), Zouhar, Beneš - Janda, Crhák.
Trenér Michal Kugler měl před
„zápasem roku“ nelehkou úlohu.
V pohárovém utkání přišel o Šplíchala, který si zlomil zánártní
kůstku, zbytek disciplinárního
trestu nebyl prominut Šenkovi
a Doleželovi nedovolilo zranění
nastoupit od začátku.
Domácí jako by to vycítili a začali zhurta. Ve 14. minutě Eliášovu
střelu ještě Bednář vyrazil, kanonýr Zýbal ale neměl s dorážkou
problém. Dobře hrající Nečas
pak musel pro zranění v obličeji
z hřiště a do zápasu naskočil ještě

nedoléčený Doležel. Hosté začali
být nebezpeční a podařilo se jim
srovnat. Po faulu na Crháka se
kopal trestný kop, z něhož Dupal
technickou střelou překonal vracovského brankáře.
Drama pokračovalo i po přestávce. Šance se střídaly na obou
stranách, hosty několikrát podržel
Bednář. O tom, kdo se bude na závěr radovat, se rozhodlo v 80. minutě. Dupalův centr sklepl Crhák
hlavou k Doleželovi, a ten nedal
Zálešákovi šanci. Tři body s cenou
zlata tak bralo Blansko.
Blansko – Ivančice 1:0 (0:0).
Branka: 90. Crhák. Blansko: Bednář - Jarůšek, Maška, Bubeníček,
Šíp, Doležel, Dupal (21. Cupal),
Zouhar, Beneš (67. Šenk), Janda
(85. Pernica), Crhák.

Do Blanska přijel nečekaně
houževnatý soupeř. I proto byla
hra v první půli poměrně vyrovnaná a Blansko působilo trochu
křečovitě. Domácí se dostali do tří
větších šancí. Zouhar i Beneš ale
mířili nad a Crhák ve 44. minutě
po uvolnění Šípem pálil jen do
ivančického gólmana.
Protože díky telefonickému spojení se vědělo, že Ráječko vede po
poločase ve Vracově a stav se stále
neměnil, začala v Blansku narůstat
nervozita. Kýžený gól ale nakonec
padl. Crhákova branka pět minut
před koncem sice ještě pro ofsajd
neplatila, blanenský kanonýr se
ale přece jenom trefil v 90. minutě, když ukázkový centr Doležela
poslal neomylně do sítě.
Informace o zápasech tohoto víkendu, výsledky a tabulka na str. 8

Kohut překazil Orálkovi hattrick v Běhu za sedmizubým hřebenem
Boskovice - Celkem 1 015 přihlášených běžců, od dětí do pěti
let až po běh na 10 km, z toho skutečných na startu 881. V hlavním
závodě 403 vytrvalců. To je vizit-

ka letošního Běhu za sedmizubým
hřebenem, který již potřetí uspořádalo sdružení Sportuj s námi
na Prvního máje v Boskovicích.
Po dvou prvenstvích brněnského

Dana Orálka tentokrát na stupni nejvyšším stanul Jan Kohut
z Blanska v barvách New Line
Teamu (viz 1. foto). Ten se navíc
výborným časem 33:27 postaral

i o nový traťový rekord, který překonal téměř o tři a půl minuty.
Vydařené akci mimořádně přálo
i počasí. To umožnilo pořadatelům
uskutečnit v plné míře bohatý do-

provodný program na Masarykově náměstí, kde bylo centrum celé
akce. „Již nyní mohu slíbit, že se
pustíme i do dalšího ročníku,“ pokyvuje hlavou spokojený ředitel

závodu Petr Bartošek. Sdružení
Sportuj s námi se ale ještě předtím
organizačně pustí do blanenského
Půlmaratonu Moravským krasem,
který se uskuteční 2. září.
(bh)
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