
Proběhl 4. ročník halového turnaje Bajza Cup
Bývalí fotbalisté nad 50 let si to v místecké hale SOUT počtvrté rozdali o pohár Link Bajza Cupu
Frýdek-Místek – Za účasi pěti
přihlášených týmů proběhl
o uplynulém víkendu v mís-
tecké hale SOUT halový tur-
naj hráčů nad 50 let – Link Baj-
za Cup 2012. „Šlo o čtvrté se-
tkání těchto hráčů, kteří opět
dokázali, že ze svého fotbalo-
vého umu vůbec nic neztrati-
li. Je jasné, že už ten pohyb
omezují kilíčka a věk, ale fak-
ticky se bylo nač dívat,“ sme-
kl před účastníky halového
turnaje hlavní organizátor
akce Vlastimil Lepík.

Vítězem se podruhé v his-
torii stali fotbalisté Válcoven,
kteří tak přetrhali dvouletou
nadvládu hráčů Jablunkova.
„Pozorovat hráče jako Pavli-

dis, Sláma a další bylo super.
Za hlavní hvězdu turnaje bych
ale označil jednasedmdesáti-
letého brankáře Vlastika Ra-
poucha. Co ten předváděl na
svůj věk, klobouk dolů,“ vyř-
kl poklonu k nejstaršímu hrá-
či na turnaji Lepík.

Stříbrná příčka patřila le-
tos překvapivě hráčům Staré-
ho Města, třetí skončil Jablu-
kov. Mezi těmito třemi nej-
lepšími se muselo nakonec
rozhodnout v minitabulce, je-
likož všechny celky dosáhly
na šestibodovu hranici. Pro
úplnost jen dodejme, že čtvr-
tý byl s dvěma body Slezan
a poslední pak Staříč. „Staré
Město mě letos převkapilo.

Mělo vynikajícího brankáře
a také velice vyrovnaný tým.
Staříč bohužel na ostatní cel-
ky nestačil fyzicky,“ dodal Le-
pík. Ten také na závěrečném
defilé vyhlásil kromě nejlep-
ších týmů a jednotlivců tur-
naje i nejlepšího rozhodčího
v sálové kopané pro sezonu
2011/2012, kterým se stal Jo-
sef Mudra. „Hodně mě potě-
šilo, že si na turnaj našli ces-
tu bývalí prvo i druholigoví
hráči. Také bylo super, že se
pak všichni sešli na společ-
ném posezení v nedaleké re-
stauraci. Tam se pak dlouho
sedělo a vykládalo,“ smál se
Vlastimil Lepík.

(sch)

VÍTĚZEM 4. ročníku Link Bajza Cupu hráčů nad 50 let se stali fotbalisté Válcoven.

STŘÍBRNOU příčku vybojovali hráči Starého Města.

ROZHODČÍ Petr Ostřanský
(vlevo) a nejstarší hráč turnaje
71letý Vlastimil Rapouch.

PO DVOU LETECH nadvlády skončili tentokráte fotbalisté Jablun-
kova na třetím místě.

SILNÁ sestva frýdecko-místeckého Slezanu tentokráte na medailo-
vé umístění nedosáhla. Slezan skončil na nepopulární čtvrté příčce. NA PÁTÉM místě skončili hráči Staříče.

JOSEF SLÁMA (u míče) z Válcoven si kryje míč před dotírajícím Ja-
nem Legerským z Jablunkova. Vpravo probíhá Leonidas Pavlidis.

SOUSTŘEDĚNÍ na lavičce náhradníků vítězného celku z Válcoven.

CHVÍLE pro občerstvení v podání válcovenského obránce Jana
Skarku.

KROMĚ samontých hráčů si do místecké haly SOUT našlo o minulém
víkendu spoustu fotbalových nadšenců.

LAVIČKA náhradníků stříbrného Starého Města. Zleva sedí: Voj-
kovský, Sedlář, Vojkůvka a Nytra.

NA TURNAJI se představil v dresu Staříče i hlavní organizátor Vlas-
timil Lepík (v tmavém). Snímky: Zdeněk Šrubař

UTKÁNÍ mezi Válcovnami (světlé dresy) a Jablunkovem skončilo
výhrou valcířů 2:0. Obě družstva jsou dvojnásobnými vitězi turnaje
hráčů nad 50 let.


