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V sobotu 5.února proběhl v Údlické hale již tradiční fotbalový turnaj starých gard.

Již dvanáctý ročník Memoriálu Václava Rianta, který je pořádán činovníky a členy fotbalového
oddílu Sokola Údlice, proběhl v sobotu 5. února. Turnaj byl zahájen po rozlosování mezi šesti
zúčastněnými mužstvy přibližně v devět hodin dopoledne. Turnaje se účastnila mužstva Metalu
Březno, Nezabylic, Staré gardy Údlice, Tygrů z Koupaliště, Rafandy a Přečápel. Stará garda
zahájila své zápasy velmi prestižním duelem s Tygry. Zápas byl zpočátku velmi vyrovnaný, ale
hráčům Staré gardy se nakonec podařilo disciplinovaným výkonem dosáhnout po patnácti
minutách hry vítězství 3:1. Do svého druhého zápasu nastoupila Stará garda proti mužstvu
Rafandy. Tomu se zápas vůbec nepovedl a tak nakonec skončil drtivým vítězstvím Staré gardy
7:0. Další prestižní utkání, ke kterému dochází na tomto turnaji již tradičně, nastoupila Stará
garda proti mužstvu Metalu. Zápas tentokráte nevyšel vůbec dobře hráčům Staré gardy. V
průběhu utkání Stará garda prohrávala již 0:2. Hráči se ale dokázali nakonec vrátit do zápasu
dvěma góly, které srovnaly skóre. Nicméně šťastnější byli nakonec hráči Metalu, kterým se
podařilo vstřelit rozhodující třetí gól. Zápas tak skončil pro Starou gardu porážkou 2:3. Turnaj
poskytnul mnoho velmi vyrovnaných zápasů, Z celkových patnácti zápasů, hrálo se systémem
každý s každým, skončily čtyři zápasy remízou a řada dalších velmi těsným výsledkem. Svůj
čtvrtý zápas odehrála Starrá garda proti hráčům Nezabylic. Zápas byl opět velmi vyrovnaný, ale
hráči Staré gardy předvedli opět velmi disciplinovaný a kolektivní výkon, který byl nakonec
korunován vítězstvím 3:2. Poslední zápas turnaje, který byl odehrán mezi týmy Staré gardy a
Přečápel, nakonec rozhodoval o vítězi celého turnaje. V tomto zápase dokázali hráči Staré
gardy opět udržet střelce soupeře z dostřelu své branky a nepřipustili téměř žádné šance na
svou domácí branku. Kolektivní výkon, který vycházel ze zajištěné obrany a rychlé kombinace,
slavil opět úspěch a Stará garda rozhodující zápas vyhrála 4:1. Stará garda Údlic se tak stala
vítězem turnaje se ziskem 12-ti bodů a skóre 19:7. Navíc byl Jirka Kindl vyhlášen nejlepším
střelcem turnaje za 8 vstřelených branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Standa Brůha,
který hájil branku Přečápel, celkem inkasoval pouze 7 branek a dvakrát ze zápasu na turnaji
odcházel s čistým skóre. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Petr Burgr, jehož cit pro balón a hru
musel jistě potěšit všechny diváky zápasů Nezabylic, za které hrál.

Sestava Staré gardy:
brankář - Karel Havel
v poli - Mirek Krebs, Jirka Kindl, Zdeněk Campr, Miloš Sedlák, Josef Šroub
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