HAPO 41. Švery team obhájil loňské prvenství
HAPO je turnaj, který díky svému charakteru nemá obdoby v celé České republice
a zřejmě ani nikde jinde na světě ! Měli jsme zkrátka štěstí na atypický plácek,
který není ani velký, ani malý a i branky jsou přizpůsobeny netradičním rozměrům
hřiště. Co se zprvu zdálo jako handicap se v průběhu let ukázalo jako nesporná
výhoda. Tento druh fotbalu bez ofsajdů nabízí spoustu dramatických situací před
poměrně velkými brankami, mnoho střel i zákroků brankářů. Je to zkrátka fotbal
nejen pro hráče, ale i pro diváky, kteří i v dnešní době na HAPO chodí.
V doprovodném programu se letos představila úpická hvězdárna s obřím
dalekohledem k pozorování planet na obloze, pojišťovna Generalli přivezla simulátor
dopravní nehody a nad hřištěm létali papoušci Ara při ukázce volnoletectví...
Ze sobotních kvalifikačních bojů postoupilo 7 mužstev do nedělního finále.
K nim se přidal ještě loňský vítěz Švery. Havlovický vodník tak tradičně při ranním
nástupu mohl spolu s kapitány všech mužstev rozlosovat dvě finálové skupiny.
A 1. Atletico Chuligán Dobruška
2. Sůl a pepř Trutnov
3. Švery team Trutnov
4. Legia Hradec Králové

B 1. HC THC Hvozdec
2. FC Cuba Libre Trutnov
3. Kodymka Praha
4. FC Sychrov

Po odehrání skupin přišla na řadu semifinálová utkání:
Švery
Sychrov
Kejzlar, Švertšal L., Makovský
Růžička

3:1

Dobruška
Čopík

-

Cuba Libre

1:0

O 3. místo:
Cuba Libre
Čáp, Duch

-

Sychrov

2:0

Finále: Hráno 2 x 20 minut
Švery
Dobruška
8:0
Kejzlar 3, Švertšal L, a D, Polák
Zieris, Kruliš Martin
Ve finálovém zápase se projevila velká šíře kádru trutnovských hráčů proti soupeři, který
díky malému počtu a ještě ne úplně zdravých fotbalistů dokázal vzdorovat pouze prvních deset
minut. A to ještě brankář Dobrušky předvedl řadu super zákroků. Pro hráče Dobrušky tak byla
samotná účast ve finálovém zápase maximum. Naopak hráči Švery si s chutí zastříleli a po předání
cen a pohárů si s vodníkem užili závěrečnou koupel v řece.
Individuální ocenění:
Nejlepší střelec: Duch Daniel
Cuba Libre 5 branek
brankář: Klofanda Jaroslav Atletico Chuligán Dobruška
Kejzlar Martin
Švery team Trutnov
hráč:
Speciální ocenění: Všichni pořadatelé.
Miloš Tohola

