TISKOVÁ ZPRÁVA
Mladí sportovci bojovali o „Pohár Josefa Masopusta“
Ostrava, 24. října 2016 – Třídenní turnaj v kopané přilákal 15 středoškolských týmů.
Po šesté v řadě je podzim obdobím, kdy střední školy Ostravy soupeří o Pohár Josefa Masopusta. Na
počest této fotbalové legendy bylo ve dnech 12., 17. a 24. 10. 2016 uspořádáno v areálu SŠ společného
stravování Ostrava okresní kolo turnaje.
Je vidět, že fotbal mládež stále přitahuje, což každoročně dokazuje počet školních týmů, které se
účastní PJM. V letošním ročníku bojovalo o postup do krajského kola 15 středních škol Ostravy: Střední
škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, OA Ostrava-Poruba, Moravskoslezská OA, OA
Mariánské Hory, SPŠ stavební, SPŠEI, SPŠ Vítkovice, Bezpečnostně právní akademie, SŠ stavební a
dřevozpracující, SŠ teleinformatiky, SŠ služeb a podnikání, Vítkovická SPŠ, Jazykové gymnázium Pavla
Tigrida, Gymnázium Olgy Havlové Ostrava – Poruba, SPŠ technická a dopravní.
Letošnímu ročníku nepřálo podzimní sychravé a
mokré počasí, poslední kolo turnaje muselo být
z důvodu podmáčeného trávníku přesunuto z 20. 10.
na 24. 10. 2016. Přesto na dobře připravené travnaté
hrací ploše SŠ společného stravování byly k vidění
výborné výkony všech hráčů a krásné fotbalové
momenty. Po urputných bojích ve skupinách a
vyřazovacích bojích, kdy některá z utkání byla
rozhodnuta až v penaltovém rozstřelu, se do finále
propracovala mužstva OA Ostrava – Poruba a OA
Mariánské Hory.
V základním kole hrála družstva v 5 skupinách a
vítězové skupin postoupili do dalších bojů. (OA
Ostrava-Poruba, OA Mariánské Hory, Jazykové
gymnázium Olgy Havlové, Vítkovická SPŠ Hasičská, SŠ služeb a podnikání Ostrava - Poruba). Družstvo
naší školy skončilo ve skupině na 2. místě.
Utkání v posledním dni probíhala ve dvou skupinách a 2 družstva z každé skupiny postoupila do
semifinálových zápasů o zápasů o medaile.

Výsledky:
1. OA Ostrava - Mariánské hory
2. OA Ostrava-Poruba
3. SŠ služeb a podnikání Ostrava - Poruba
4. Vítkovická střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice
5. Gymnázium Olgy Havlové Ostrava - Poruba
Družstva na medailových místech dostala diplomy, poháry, sladkou odměnu a hráči i vedoucí družstev
obdrželi občerstvení.
Hrálo se 2 x 15 minut a zápasy rozhodovali kvalifikovaní rozhodčí.
Vítězné družstvo postoupilo do krajského kola. Vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších
sportovních úspěchů.

Organizační zajištění: Jolana Orlíková, Ilona Černovská, učitelky TV SŠSS

