CUBA LIBRE suverénně ovládli 43. ročník HAPO
Na legendárním 18,5 kilo vážícím poháru přibude nové mužstvo. Po výborných výkonech a
střeleckých hodech /skóre 61 : 7 !!/ se tam poprvé objeví jmenovka Cuba Libre Trutnov.
I přes totální nepřízeň počasí dorazilo do Havlovic na tradiční, letos jednodenní turnaj 14 mužstev.
Ráno se začalo na nádherných zelených pažitech obou hřišť ve čtyřech kvalifikačních
skupinách. Ty určily nasazení do odpoledních zápasů, které se hrály K. O. systémem po celý
zbytek hracího dne. Přestože nám postupem času trávníky měnily barvu na hnědou, hráči
jednotlivých mužstev svými výkony a hlavně brankovými hody bavili diváky, kteří i letos dorazili v
hojném počtu. Celkem padlo 229 gólů při rekordním průměru 7,2 branky na zápas!!
Na těžkém terénu se hrál letos pouze fotbal bez záludností a šarvátek, a tak respektovaní
rozhodčí David Beránek, Marek Pilný a Jan Kuric použili pouze dvakrát žlutou kartu!
Přestávky mezi zápasy zpestřila soutěž ve střílení penalt. Kopal vždy jednotlivec z každého mužstva
a soutěžilo se o 43 piv Krakonoš. Další povedenou vsuvkou byly pyrotechnické efekty před
finálovým zápasem a při dekorování vítězů, což navodilo tu správnou atmosféru. K té každoročně
přispívá také náš vodník Jarda Dufek, který po celý den vozí děti i dospělé na vodnickém kole
a na závěr turnaje vždy zamíří do řeky při tradiční koupeli s vítězným mužstvem.
V dlouhé a bohaté historii 43 ročníků HAPO se prezentovalo 389 mužstev. Bylo odehráno 3 488
zápasů a vstřeleno 13 060 branek.
HAPO 2020:
Čtvrtfinále:
Sychrov
Cuba Libre TU Sůl a pepř Česko Švery team TU -

Matex Hradec Králové
Pub gól Jelenia Góra
Hokejky Trutnov
RB Chlumec n . C.

Semifinále:
Matex HK
Sůl a pepř Česko -

Cuba Libre TU
RB Chlumec
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2 : 8

O 3 místo:
Sůl a pepř Česko -

Matex HK

6: 2

Finále:
Cuba Libre TU

RB Chlumec

8 : 2

-

Nejlepší brankář: Michalička Patrik
hráč: Žahourek Oliver
střelec: Holec Martin
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Matex Hradec králové
RB Chlumec n. C.
Cuba Libre TU (18 branek)

Sestava vítězů: Hladík Jiří, Vyhnánek Michal, Tobiáš Ondřej, Kancok Marek,
Moravec Michal, Hlava Lukáš, Matějka Jakub, Kühnel Lukáš, Klapkovský Josef,
Čáp Roman, Holec Martin.
Více na www. sokolhavlovice.cz včetně fotogalerie www. havlovickypohar.cz
Zveme všechny fotbalové příznivce do sportovního areálu v Havlovicích na další fotbalové turnaje
1. 8. Hapostar pro hráče nad 40 let a 29. 8. Superhapostar pro hráče nad 50 let.
Miloš Tohola

