Bučovice Blind Football Cup 2014
Závěrečná zpráva
V termínu 30. května až 1. června 2014 jsme pořádali 2. ročník mezinárodního turnaje –
Bučovice Blind Football Cup 2014. Zúčastnilo se jej tentokráte osm týmů, brazilský ICB
Bahia, anglický Worcester BFC, tři německá družstva MTV Stuttgart, FC St. Pauli Hamburg,
Chemnitzer FC, řecký Pirsos Thessaloniki, maďarský LÁSS Budapešť a český pořádající tým
Avoy MU Brno.
Změnil se tedy systém turnaje, který zahrnoval souboje ve skupinách i napínavou vyřazovací
část. Nejen nevidomí diváci mohli s pomocí zapůjčených sluchátek poslouchat profesionální
komentář každého utkání či sledovat online statistiky turnaje. Organizátoři turnaje využili
zbrusu nový unikátní systém elektronického zápisu utkání, přičemž nejdůležitější
informace k aktuálnímu zápasu byly k vidění na dvou velkých displejích poblíž hřiště.
Vítězství na turnaji obhájili Brazilci z ICB Bahia, kteří ve finále porazili řecké hráče Pirsos
Thessaloniki. Účastníci i diváci odcházeli nadmíru spokojeni, o čemž svědčí i jejich pozitivní
ohlasy, které nabízíme níže.
Velmi si vážíme podpory našich partnerů, bez nichž by nebylo možné turnaj uspořádat.
Pořadatel turnaje: Avoy MU Brno, o. s.
Hlavní partneři: Masarykova univerzita, Nadační fond Avast
Partneři turnaje: Nadace Jistota Komerční banky, Societe Generale – Equipment Finance,
Think Big – Nadace O2, Penzion U Matulů, ZŠ Školní 710 v Bučovicích, Nadace Charty 77 –
Konto Bariéry, Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu, Via Aurea, Město Bučovice,
Fotbalová asociace České republiky, Nadace Leontinka, SportObchod.cz
Následující závěrečná zpráva obsahuje:
1. Článek o turnaji
2. Seznam utkání (včetně výsledků, vstřelených branek, obdržených žlutých či červených
karet)
3. Konečné pořadí týmů
4. Vyhlášení nejlepší hráči
5. Přehled střelců
6. Vybrané ohlasy účastníků
7. Vybrané články či reportáže v médiích
8. Fotografie a video

Článek o turnaji

Malebné město Bučovice se na přelomu května a června 2014 stalo po roce znovu
„magnetem“ pro všechny příznivce futsalu pro nevidomé. Sportovní klub Avoy MU Brno zde
totiž pořádal 2. ročník mezinárodního turnaje Bučovice Blind Football Cup 2014. Pozvání
přijalo osm týmů, které svedly celkem 18 napínavých soubojů na venkovním hřišti ZŠ Školní
710 v Bučovicích.

Inovace vzhledem k 1. ročníku

Turnaj doznal řady změn. Vzhledem k vyššímu počtu pozvaných týmů se změnil systém
turnaje a po soubojích ve dvou čtyřčlenných skupinách následovala i napínavá vyřazovací
část. Výrazně se zlepšila podpora diváků, kteří mohli na svém mobilním zařízení sledovat
online statistiky turnaje či poslouchat prostřednictvím zapůjčených sluchátek profesionální
komentář každého utkání. Nejen rozhodčí ocenili zbrusu nový unikátní systém elektronického
zápisu aktuálního utkání, přičemž nejdůležitější informace (soupeři, skóre, počet týmových
faulů aj.) byly k vidění na dvou velkých displejích poblíž hřiště.

Utkání ve skupinách
Turnaj byl, stejně jako loni, zahájen úvodní řečí Radovana Válka, starosty města Bučovice.
První výkop obstaral Aleš Navrátil, ředitel ZŠ Školní 710, a pak se již diváci mohli soustředit
na hráče a jejich umění. Hned první utkání nabídlo derby mezi MTV Stuttgart a Chemnitzer
FC, o jehož výsledku rozhodla jediná branka Alexandera Fangmanna hájícího barvy aktuální
vítěze německé ligy ze Stuttgartu. Dalších pět zápasů bylo jednoznačných a favorité
potvrzovali své ambice na postup do semifinále. Brazilský celek ICB Bahia drtil své soupeře
díky excelentní spolupráci útočného dua Rogerio Marcos a Nascimento Selmi, německý MTV
Stuttgart se mohl spolehnout na výbornou obranu dirigovanou Mulgetou Russomem, řecký
Pirsos Thessaloniki se opřel o umění míčového ekvilibristy Stratose a britský Worcester táhl
neuvěřitelně rychlý a vitální „bavič“ Darren Harris. Přesto, už po prvních utkáních byla patrná
dominance brazilského týmu, který „smetl“ 5:0 i velmi silné Řeky.
Na postup do semifinále se však v 7. utkání nadřeli hráči Worcesteru, když se jim do cesty
postavil odhodlaný celek z Chemnitzu. Na rychlou úvodní branku německého útočníka
Fetzera brzy odpověděl Harris. Tentýž hráč pak proměněným pokutovým kopem minutu před
koncem zápasu rozhodl dosud nejvyrovnanější a nejnapínavější zápas a poslal Worcester do
bojů o medaile. Hned poté se utkaly dva týmy, které k sobě váže dlouhodobá spolupráce i
hluboké přátelství: pořádající tým Avoy MU Brno a FC St. Pauli. Díky dvěma povedeným
ranám střelce Jana Mrázka si brněnský tým zajistil možnost hrát o 5. místo. Velká rivalita
panuje mezi nevidomými futsalisty MTV Stuttgart a Worcester BFC a bylo to znát i na 9.
utkání. Souboj o první místo ve skupině A však překvapivě snadno ovládli Němci, kteří do
poločasu vsítili tři branky. Diváci byli svědky mnoha soubojů na ostří nože v podání Mulgety
Russoma s Darrenem Harrisem, který se poprvé na turnaji gólově neprosadil. Díky těsnému
vítěztví v závěrečném 12. utkání se do semifinále probojoval řecký tým, za něž se krátce po
přestávce prosadil Zacharos Dimos.

Semifinále
Obě semifinále byly ukázkou toho nejlepšího futsalu pro nevidomé. V prvním z nich dlouho
vzdorovali hráči Worcesteru brazilské ofenzivní mašině. Obětavě zachytávali neustálé útoky
dvojice Marcos, Selmi a často si pomáhali i fauly, což se jim nakonec stalo osudné, protože
osmimetrovou penaltu po 4. týmovém faulu dokázal na konci prvního poločasu proměnit

Marcos. Krátce po přestávce pak britské soupeře dorazil Selmi a Brazilci se mohli těšit na
souboj o obhajobu loňského prvenství.
Ve druhém semifinále byl favoritem tým Stuttgartu, překvapivě se však po celý zápas
nedokázal prosadit přes dobře organizovanou obranu Pirsos Thessaloniki. Zdálo se, že řecký
trenér dobře přečetl útočnou taktiku Němců spočívající v neustálém přenášení hry z jedné
strany na druhou a hledání okamžiku, kdy je před brankou soupeře volněji. Hráči Stuttgartu
neustále naráželi na obranný val soupeře a když už se dostali ke střele, neměla dostatečnou
razanci. O vítězi tak rozhodly pokutové kopy, které ovládl fantom v brance Pirsos
Thessaloniki, Georgios Ampatzis. Předvedl řadu výjimečných a těžkých zákroků a mohl pak
sledovat vítěznou trefu svého spoluhráče Papanikolaou, která rozhodla o překvapivém
postupu Řeků do finále.

Souboje o umístění

Závěrečné čtyři souboje pak určily definitivní pořadí všech týmů. V boji o 7. místo porazili
FC St. Pauli svého maďarského soupeře z Budapešti díky dvěma trefám Serdala Celebiho.
Napínavý souboj o 5. místo mezi Avoy MU Brno a Chemnitzer FC se šancemi na obou
stranách rozhodl z penalty Jörg Fetzer, jehož střelu sice brankář Tomáš Bukovský vystihl, ale
přesto mu nešťastně propadla do branky. Němci tak Čechům oplatili nedávnou porážku na
turnaji v Chemnitzu, který brněnský tým vyhrál. V souboji o 3. místo se znovu potkali dva
rivalové, MTV Stuttgart a Worcester BFC. I tentokráte měl první poločas jednoznačný průběh
a Němci jej vyhráli 2:0. Po přestávce však Britové šli za vyrovnáním a především Darren
Harris byl k nezastavení. Osm minut před koncem snížil na rozdíl jediného gólu a pak jeho
tým soupeře zmáčkl a zatlačil do úzkých. Remízu však hráči Worcesteru nevybojovali, a tak
se museli smířit s tím, že je MTV Stuttgart po roce vystřídal na třetím místě.
Finále bylo jednoznačné. Řekové zřejmě neměli dostatek sil, aby mohli útočně konkurovat
silným Brazilcům, soustředili se tak pouze na obranu. Přesto se nedokázali ubránit a celkem
čtyřikrát inkasovali, jak jinak než po gólech Marcose a Selmiho, dvou nejgólovějších
útočníků turnaje. Brazilci jen potvrdili svou dominanci. S míčem na noze byli neskutečně
rychlí. Navíc si dokázali přesně přihrát a když se dostali do zakončení, bylo z toho vždy velké
nebezpečí pro Pirsos. Přestože se řecký brankář Georgios Ampatzis snažil, co mohl, a
předvedl několik výjimečných zákroků, nedokázal zabránit prohře 0:4 a opětovné korunovaci
ICB Bahia coby vítězů 2. ročníku mezinárodního turnaje Bučovice Blind Football Cup.
Během závěrečného ceremoniálu byli vyhlášeni nejlepší hráči turnaje, řecký brankář Georgios
Ampatzis, německý obránce Mulgeta Russom a brazilský útočník Rogerio Marcos. Jitka
Graclíková, hlavní organizátorka turnaje, poděkovala všem partnerům, zúčastněným týmům i
divákům za skvělý sportovní zážitek i báječnou atmosféru během celého turnaje. Přestože se
první ročník povedl, jeho pokračování se stalo ještě úspěšnější a pořadatelé z klubu Avoy MU
Brno si nasadili velmi vysokou laťku. Snad se takové úrovni podaří dostát i v dalších
ročnících.

Seznam utkání
Skupina A
Čas
Sobota 9:00
Sobota 11:00

Sobota 13:00
Sobota 15:00
Sobota 17:00
Neděle 9:00

Soupeři
MTV Stuttgart –
Chemnitzer FC
Worcester BFC –
LÁSS Budapest

Skóre
1:0 (1:0)

Vstřelené góly
Stuttgart: Fangmann

Žluté karty

5:1 (4:0)

Worcester:
Ahmed, Haynes

MTV Stuttgart –
LÁSS Budapest
Worcester BFC –
Chemnitzer FC
MTV Stuttgart –
Worcester BFC
Chemnitzer FC –
LÁSS Budapest

3:0 (1:0)

1:0 (0:0)

Worcester: Harris 3,
Greatbatch 2
Budapest: Szabó
Stuttgart: Fangmann 2,
Russom
Worcester: Harris 2
Chemnitzer: Fetzer
Stuttgart: Smirek, Russom,
Fangmann
Chemnitzer: Pasewalk

Soupeři
ICB Bahia –
FC St. Pauli
Avoy MU Brno –
Pirsos Thessaloniki
ICB Bahia –
Pirsos Thessaloniki
Avoy MU Brno –
FC St. Pauli
ICB Bahia –
Avoy MU Brno
FC St. Pauli –
Pirsos Thessaloniki

Skóre
4:0 (3:0)

Vstřelené góly
Bahia: Marcos 3, Selmi

Žluté karty

0:4 (0:3)
5:0 (2:0)

Thessaloniki:
Chatziapostolidis 2, Dimos 2
Bahia: Marcos 3, Selmi 2

2:0 (1:0)

Brno: Mrázek 2

7:0 (4:0)

Bahia: Selmi 4, Marcos 3

0:1 (0:0)

Thessaloniki: Dimos

2:1 (1:1)
3:0 (3:0)

Chemnitzer:
Hausmann, Fetzer
Stuttgart: Russom
Worcester: Harris
Chemnitzer:
Pasewalk

Skupina B
Čas
Sobota 10:00
Sobota 12:00
Sobota 14:00
Sobota 16:00
Sobota 18:00
Neděle 10:00

Thessaloniki:
Papanikolaou

Vyřazovací boje
Čas
Neděle 11:00
1. semifinále
Neděle 12:00
2. semifinále
Neděle 13:00
o 7. místo
Neděle 14:00
o 5. místo
Neděle 15:00
o 3. místo

Soupeři
ICB Bahia –
Worcester BFC
MTV Stuttgart –
Pirsos Thessaloniki
LÁSS Budapest –
FC St. Pauli
Chemnitzer FC –
Avoy MU Brno
Worcester BFC –
MTV Stuttgart

Skóre
2:0 (1:0)

Vstřelené góly
Bahia: Marcos, Selmi

0:1 p.p.

Thessaloniki: Papanikolaou

0:2 (0:2)

St. Pauli: Celebi 2

1:0 (0:0)

Chemnitzer: Fetzer

1:2 (0:2)

Neděle 16:00
finále

ICB Bahia –
Pirsos Thessaloniki

4:0 (2:0)

Worcester: Harris
Stuttgart: Russom,
Fangmann
Bahia: Marcos 2, Selmi 2

Žluté karty
Bahia: Tiago

Budapest: Bencs

Worcester: Harris
Stuttgart: Russom

Konečné pořadí týmů
1. ICB Bahia (Brazílie)
2. Pirsos Thessaloniki (Řecko)
3. MTV Stuttgart (Německo)
4. Worcester BFC (Velká Británie)
5. Chemnitzer FC (Německo)
6. Avoy MU Brno (Česká republika)
7. FC St. Pauli (Německo)
8. LÁSS Budapest (Maďarsko)

Vyhlášení nejlepší hráči

Nejlepší brankář: Georgios Ampatzis (Pirsos Thessaloniki)
Nejlepší obránce: Mulgheta Russom (MTV Stuttgart)
Nejlepší útočník: Marcos Rogerio (ICB Bahia)

Přehled střelců
1. Rogerio Marcos (ICB Bahia) – 12 branek
2. da Silva Nascimento Selmi (ICB Bahia) – 10 branek
3. Darren Harris (Worcester BFC) – 6 branek
4. Alexander Fangmann (MTV Stuttgart) – 5 branek
5.–6. Dimos Zacharos (Pirsos Thessaloniki) – 3 branky
5.–6. Mulgheta Russom (MTV Stuttgart) – 3 branky
7.–10. Jan Mrázek (Avoy MU Brno) – 2 branky
7.–10. Serdal Celebi (FC St. Pauli) – 2 branky
7.–10. Jörg Fetzer (Chemnitzer FC) – 2 branky
7.–10. Lee Greatbatch (Worcester BFC) – 2 branky
11.–14. István Szabó (LÁSS Budapest) – 1 branka
11.–14. Lukas Smirek (MTV Stuttgart) – 1 branka
11.–14. Ioannis Papanikolaou (Pirsos Thessaloniki) – 1 branka
11.–14. Tom Pasewalk (Chemnitzer FC) – 1 branka

Vybrané ohlasy účastníků

Petr Peňáz, ředitel (Středisko Teiresiás pro pomoc studentům se specifickými nároky
Masarykovy univerzity): Štěstí sice nedopřálo našemu týmu vyšší pozici ve výsledkové
tabulce, ale to je tentokrát opravdu jen otázka válečného štěstí. Například rozhodující gól v
utkání o naše páté místo skončil sice v naší brance, ale současně se všichni shodují, že to byla
jen smůla při jinak obdivuhodném zásahu našeho brankáře.
Důležitější ale je, že dojmy, které si mezinárodní týmy i čeští zpravodajci z Bučovic
odvážejí, jsou opravdu vynikající: technologická profesionalita (záznamy obrazu, zvuku,
komentář v angličtině bezdrátově, výsledky průběžně online pro všechny platformy),
organizační perfekcionalismus a hlavně naprosto neuvěřitelná atmosféra. Já se domnívám, že
Masarykova univerzita součinností s Avoy MU Brno v očích veřejnosti hodně získává.
Ulrich Pfisterer, trenér, předseda subkomise futsalu IBSA (MTV Stuttgart): Tento turnaj
v Bučovicích se koná už podruhé a je zásluhou Jitky a jejích organizačních dovedností, že se
jí podařilo uspořádat ještě lepší turnaj než vloni. Už minulý ročník byl skvělý, se skvělou
účastí. Měli jsme tady úžasný, podle mě nejlepší zápas, co jsem kdy viděl, a to mezi týmy
ICB Bahia a MTV Stuttgart, který skončil 3:0, se špičkovými hráči. Letos jsme měli výborné

počasí – loni pršelo. Je tu skvělá tribuna, organizace je ještě lepší než loni. Takže mi zbývá
jenom pogratulovat českému týmu a Jitce k jejímu úsilí.
Gerson Coelho Countinho, trenér (ICB Bahia): Moc děkujeme, že jste tak skvělí, že pro
nás všechno děláte. Ani nejde vyjádřit slovy, jak moc vám děkuju!
Michael Falb, trenér (Chemnitzer FC): DĚKUJEME :) za turnaj a pozvání. Byl to nejlepší
turnaj, co jsem kdy viděl za celou dobu, co jsem trenérem v Chemnitzu. Velký respekt, skvělá
práce.
Wolf Schmidt, trenér (FC St. Pauli): Nedostává se mi slov, abych mohl vyjádřit, jak moc
děkuju za úžasný zážitek na vašem perfektně zorganizovaném turnaji. Děkuji, že jsme v
kontaktu a že máte rádi členy našeho týmu a že jsem mohl být malou součástkou vašeho
turnaje!
David Mycock, trenér (University of Worcester Blind Football Club): Zase jste byli
ohromní. Turnaj byl opravdu úžasný, zatím zdaleka nejlepší ze všech. Rozhodně víte, jak na
to. Geniální, mám z vás radost. Prosím zopakujte to každý rok znovu, už pořád.
Dimitris Kougioumtzopoulos, navigátor a brankář (Pirsos Thessaloniki): Jak už jsem
říkal, jak já, tak naši hráči jsme si akci hodně užili, turnaj byl dobře zorganizovaný. Vybavení
bylo výborné, a když se objevily nějaké problémy, byly vyřešeny nejlepším možným
způsobem. Závidím vám váš tým zaměstnanců a dobrovolníků, který to vše umožnil. Nemám
absolutně žádné negativní komentáře. Byli jste skvělí. Turnaj měl extrémně vysoko nastavený
standard a vy jste mu dostáli. Dobrá práce. Doufám, že se v budoucnu zase uvidíme. Jediné,
co chybělo, byl led na kolena a kotníky mezi zápasy. Všechno ostatní bylo perfektní!
Scabolcs Forgacs, útočník (LÁSS Budapest): Rád bych ještě jednou poděkoval za pozvání.
Za jeden víkend jsme se naučili tolik, co doma za několik měsíců. Byl to úžasný zážitek, moc
děkujeme.
Ajmal Ahmed, obránce (University of Worcester Blind Football Club): Hrával jsem
v britské reprezentaci a zažil tím pádem nepočítaně turnajů po celém světě, a mohu tak říct, že
Bučovický turnaj patří mezi nejlepší zážitky. Dokonce i závěrečná ceremonie, která normálně
bývá nejnudnější částí, byla tentokrát vynikající. Kdyby byly všechny turnaje tak dobré jako
tento, možná bych i odvolal rozhodnutí, že to byl můj poslední turnaj!
Katja and Michael Löffler, hráči (FC St. Pauli): Všichni jsme byli hodně smutní, že
musíme odjet. Zorganizovali jste opravdu skvělý, báječný a speciální turnaj. Je to jedna z těch
věcí, které do konce života nezapomenete. Mockrát díky za parádní zážitek!
Alexandros Karaiosif, rozhodčí (Řecko): Chtěl bych vám všem z Avoy MU Brno
poděkovat za skvělou práci, jakou tu odvádíte. Doufám, že se brzy uvidíme na turnaji v
Řecku. Velmi mě překvapila technická podpora turnaje. Je to podobné jako na velkých akcích
typu paralympiády nebo mistrovství světa. Je to poprvé, co jsem viděl zápis z utkání jako
internetovou aplikaci, ne na papíře. To je výborné. Mediální podpora je výtečná. Na konci
každého dne se můžeme podívat na fotky a videa. A zbude nám hodně vznpomínek.
Maurizio Valgolio, komentátor (Německo): V Bučovicích to bylo tak skvělé, cítili jsme se
velmi vítáni. Vím, že toho měl celý tým strašně moc – zatraceně dobrá práce!!!

Roberto Wojcik, tlumočník (IBM): Taky bych chtěl poděkovat za tak úžasný a
nezapomenutelný zážitek, který si ponesu do konce života! Zůstaňme v kontaktu!
Anna Simbartlová, mentorka (O2 Think Big): Píšu vám proto, že vám chci mockrát
poděkovat za neuvěřitelné zážitky, které jste mi přinesli svou energií, zápalem do života a do
futsalu obzvlášť. Jsem neskutečně ráda, že jsem měla tu šanci poznat vás a zúčastnit se tak
perfektní akce, jakou celý turnaj byl. Díky díky díky za veškeré úsilí, co jste do něj dali. Pro
mě osobně to byl opravdu nezapomenutelný zážitek, jela jsem domů s hlavou plnou emocí,
nafouknutou jak pátrací balon, a celou atmosféru jsem vstřebávala ještě pár dní poté. Doufám,
že vás někdy ještě uvidím, až budete třeba v Praze na zápase nebo já v Brně na návštěvě.
Jinak budu dál sledovat vaše aktivity minimálně tady na facebooku! Ještě jednou díky moc,
přeju vám všem hodně štěstí ve všem, co chcete ve svých životech podnikat. Ale hlavně –
užívejte života, přátel a sportu jako doteď!
Jana Baštová, ekonomka (ZŠ Školní 710, Bučovice): Abych se Vám přiznala, tak po
zhlédnutí Vašich dokumentů mě slzičky hrkly do očí. Jste borci, moc vám fandím a dělejte to
tak, jak to děláte. Já vím, že někdy toho je doopravdy moc, někdy se člověk setká
s neochotou, arogancí a nevím s čím ještě. Pro ty lidi to neděláte. Děláte to pro ty, kterým
vracíte smysl a chuť žít. A za to to stojí. Dík za to, že jsem vás mohla poznat. Všechny moc
pozdravuji a držím palce, ať se vám daří.

Vybrané články či reportáže v médiích

1. Česká televize – Události (1. 6. 2014, reportáž o turnaji)
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/275214-nevidomi-futsaliste-poznaji-mic-posluchu/
2. TV Prima – Zprávy (31. 5. 2014, reportáž o akci je nabídnuta od 19. minuty)
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-3152014
3. Český rozhlas Brno – Co vy na to? (27. 5. 2014, rozhovor s hráčem Alešem
Moravcem a organizátorkou turnaje Jitkou Graclíkovou)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3131355
4. isport.cz – Na turnaj nevidomých futsalistů přijedou i vítězové paralympiády (článek)
http://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/205306/na-turnaj-nevidomych-futsalistuprijedou-i-vitezove-paralympiady.html
5. novinky.cz – Nevidí, přesto hrají fotbal celým srdcem (článek)
http://www.novinky.cz/domaci/333378-nevidi-presto-hraji-fotbal-celym-srdcem.html
6. Modrý blog O2 – I díky přihrávkám naslepo se dají vyhrávat medaile (tisková zpráva
z turnaje Bučovice Blind Football Cup 2014)
http://blog.o2.cz/2014/06/15/diky-prihravkam-naslepo-se-daji-vyhravat-medaile/

Fotografie a video
1. Fotografie s popisky:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.886212044739743.1073741864.1229403
97733582&type=1 (autoři: Silvie Hrbáčková, Michal Jašek)
2. Bučovice Blind Football Cup 2014, dokument o turnaji
https://www.youtube.com/watch?v=aSBYtlO0JiI (autor: Sabir Agalarov)

