27. ročník Memoriálu Jaromíra Pěnčíka v Počenicích
Nevlídné počasí poznamenalo v sobotu 18. července 2020 populární fotbalový
turnaj v Počenicích. Dvacátý sedmý ročník memoriálu Jaromíra Pěnčíka provázel
celodenní hustý déšť, odhodlaní diváci ale přece jen cestu do ochozů nalezli. Pro
domácí, jejichž hřiště v průběhu jara prošlo rekonstrukcí, to byla zároveň i oslava
šedesáti let založení kopané v klubu. Kromě TJ Počenice-Tetětice se turnaje
zúčastnila mužstva Dřínova, rezerva Morkovic a VIP tým Jiřího Janeckého a
Zdeňka Nováka, složený hlavně z bývalých hráčů našeho okresu a doplněný o
hokejového reprezentanta Aleše Jergla.
V prvním zápase se utkal VIP tým s Morkovicemi. Po bezbrankovém poločase
šlo do vedení VIP, když Koch zblízka prostřelil brankáře Šebestíka. Morkovice
srovnaly Štěpánkem a dál si udržovaly mírnou převahu. Rozuzlení však přinesla
až devátá série pokutových kopů, která poslala Morkovice do finále. Druhé
semifinále rovněž rozhodly penalty. Domácí se Dřínovem promrhali po
brankách Juřeny a Zbořila poločasový dvougólový náskok a remízu
v posledních minutách utkání zachraňoval Štolfa. V rozstřelu pak byli domácí
lepší.
Před zápasem o třetí místo kapitáni týmů tradičně zamířili na místní hřbitov, kde
položením kytic uctili památku Jaromíra Pěnčíka, bývalého obětavého činovníka
klubu.
Utkání o třetí místo bylo jednoznačnou záležitostí týmu VIP. Do poločasu nad
Dřínovem vedl již 4:0, když dvě branky zaznamenal Aleš Jergl. Po přestávce
skóroval ještě Koch a mužstvo VIP zvítězilo 5:0.
Finále začalo čestných výkopem vnuka Jaromíra Pěnčíka a minutou ticha. Do
zápasu vstoupili lépe domácí, kteří Tesákem skórovali, bohužel to byla jejich
jediná branka v utkání. Ještě do poločasu Morkovice Zápařkou a Skácelem duel
otočily a po změně stran přidaly další tři branky. Rezerva Morkovic si tak
zaslouženě po deseti letech opět odnesla pohár pro vítěze turnaje.
Nejlepším střelcem odehraných klání se stal s třemi brankami Tomáš Koch
z VIP, poděkování zaslouží rozhodčí Pavel Mucha, Petr Žigmund a Jiří Zelinka,
kteří všechna utkání s přehledem odřídili.
SEMIFINÁLE:
FC Morkovice B – VIP TÝM 1:1 (7:6 pen.)
(44. Štěpánek – 36. Koch)
Počenice – Dřínov 3:3 (3:2 pen.)
(15. S. Juřena, 21. Zbořil, 55. Štolfa - 33. a 37. Zahradník, 45. Podaný)

O TŘETÍ MÍSTO:
VIP TÝM – Dřínov 5:0
(13. a 18. Jergl, 17. a 55. Koch, 25. Zlámal)
FINÁLE:
FC Morkovice B – Počenice 5:1
(38. a 40. Sádlík, 19. Zápařka, 28. Skácel, 47. F. Juřena – 16. Tesák)

