
Brno Alligators si  připsalo do tabulky cenné 2 body za výhru  14-48 nad Příbram 
Bobcats. Výhra a získané skóre spolu s výsledkem posledního domácího zápasu v 
této sezóně proti Prague Black hawks (sobota 5.6. od 16hod) velmi ovlivní složení 
semifinálových dvojic.

Trenér Jan Raspopčev nenechal nic náhodě a 
na  zápas  s  Bobcats  se  pečlivě  z 
videozáznamů připravil. Věděl však, že i když 
Bobcats  nebudou  zcela  jistě  v  početní 
převaze, patří mezi soupeře, které není radno 
podceňovat.  Již  jednou  Alligators  na  jejich 
hřišti "prohráli vyhraný zápas".
Svým svěřencům naordinoval 100% nasazení 
od  začátku  zápasu.  To  se  také  vyplatilo  a 
Alligators  se  brzy  ujali  vedení,  které  herní 
pohodě  dalo  jasné  pilíře.  Trenér  Bobcats 
Václav  Bubník  se  mohl  opřít  o  dobrou  hru 
39letého quarterbacka Davida Dobiáše, který 

byl se svými skoro 2 metry výšky důležitým prvkem v útočné hře Bobcats. Také Petr 
Datel, Zbyšek Lavička a Jiří Kohout byli útočné formaci Bobcats velmi prospěšní.
Po neúspěšném útoku Bobcats, který byl nucen puntovat z 36yd BOB se brněnský 
útok  pod  vedením  quarterbacka  Pavla  Motúze  posouvá  po  zemi.  Běhy  Ondřeje 
Šimonka (č.41),  Jakuba Vymazala (č.48) a následný pas z 42BOB na 9BOB pro 
firstdown,  který zachytl  Robert  Schön (č.13),  zajistily  pro  Michala  Dovrtěla  (č.23) 
výbornou výchozí pozici, které hned napoprvé využije a otvírá skóre 0-6. Kopem za 
bod přidává Tomáš Fryčka (č.80). 0-7. Ani dalšímu útoku Bobcats se moc nedaří, i 
když po vráceném kicku se pomocí Datla dostali na 40ydALL, odkud jej však obrana 
Alligators a fauly posunuly zpět na jejich půlku. Završením nepovedené série byla na 
46BOB interception Tomáše Fryčky, jenž s míčem končí na 42BOB. Následný útok 
Alligators šance nevyužil  a končí na 33BOB. O nic lépe se nedaří útoku z druhé 
strany hřiště, když Dobiášovu přihrávku - původně mířící na Jiřího Kohouta (č.11) 
zachytává  v  další  interception  Alligators  na  49BOB  Daniel  Flora.  Útok  tentokrát 
získaný míč zužitkuje v podobě 2 touchdownu, který z 12BOB dává Ondřej Šimonek 
(0-13). Jeden bod přidává kopem - i když s tečí Tomáš Fryčka (0-14).
Ve  druhé  čtvrtině  se  nedaří  ani  jednomu  z  útoků,  ale  blíže  ke  skórování  mají 
Bobcats,  když  se  dostanou  díky  interception  na 
45BOB  na  18yd  před  koncovou  zónu  Alligators.  K 
tomu ještě v zápětí přidá faul (facemask) Martin Fišer 
a  Alligators se musí  bránit  z  6yd.  Na 3.  i  4.  pokus 
zkouší  Dobiáš  házet  na  v  endzóně  stojícího  Hynka 
Hrabíka,ale vždy nádherně zakročí Erik Tóth. Nebýt 
však faulu roughing the passer Aleše Groška, nestalo 
by  se  to,  co  logicky  muselo  přijít:  z  6yd  přihrává 
Dobiáš na Jiřího Kohouta, který s přehledem chytá a 
snižuje na 6-14.Další 2 body hned v zápětí přidává po 
úspěšné  conversion.  Díky  hezkým  běhům  Michala 
Dovrtěla  se  útok  Alligators  dostává  2  minuty  před 
koncem  čtvrtiny  na  16yd  před  endzónu  Bobcats. 
Ondra Šimonek dostává šanci a dobíhá si pro svůj 2.touchdown v zápase a zvyšuje 
na 8-20. Fryčka kope za bod na 8-21. Dobiáš se snaží pasy v posledních okamžicích 



čtvrtiny dostat na "dostřel" koncové zóny Alligators, ale místo je nucen ze svých 25yd 
puntovat.  Ale  míč  zblokuje  Martin  Fišer  a  Fryčka  se  míče  zhostí  a  dobíhá  pro 
touchdown do "šatny" : 8-27. Sám přidává ještě bod na konečných 8-28.
Po přestávce se až ve druhé útočné sérii podaří Alligators přiblížit - a to díky dobrým 
běhům Michala Dovrtěla - na 7BOB, ze kterých sám během středem skóruje Pavel 
Motúz (č.11) 8-34, Fryčkův kop jde mimo. I přes to, že se obráncům Alligators podaří 
získat míč (fumble Radka Pantůčka), nedokáží ze 12yd skórovat a proto se aspoň 
pokouší o fieldgoal, který Fryčkovi nevychází. Útok Bobcats končí nevalně, když se 
Bohuslavu Romovi nepodaří  punt,  který skončí na 38BOB. Na 3.pokus se podaří 
Motúzovi najít volného Jana Bártu (č.82), který dává další touchdown (8-40) na 8-41 
zvyšuje kopem za bod Fryčka.

Po  změně  stran  se  podaří  Martinovi 
Křivohlavému  (č.32)  chytnout  na  38  ALL 
interception,  čehož  Alligators  patřičně 
využívají  :  nejdřív  Šimonkův  běh  přiblíží 
Alligators na 39 BOB a dává jim first down: 
hned první akcí nádherně středem probíhá 
obranou  soupeře  Jakub  Vymazal  a 
navyšuje skóre na 8-47. Fryčka opět za bod 
na na 8-48. Díky faulu Ryšavého v returnu, 
se  útok  z  34ALL  kam  Jan  Klimeš  doběhl 
posouvá  na  24 ALL.  Zde  za  stavu  3  a  8 
2.quarterback  Alligators  Tomáš  Fortelný 
nezpracuje  míč  a  nepřesně  přihrává,  což 

rozhodčí hodnotí jako nedovolené zahození míče. Až následný punt zachrání území 
alligators.  Útok  se  ze  47ALL díky  hezkým běhům Petra  Datle  (č.33)  dostává  na 
35ALL pro první first down (získaný útokem bez přičinění získaných yardů z faulů). 
Odtud Dobiáš posílá míč do endzóny,  kde jej  chytá Jiří Kohout a skóruje svůj za 
zápas druhý touchdown 14-48. Pokus o conversion na Kohouta se nezdařila díky 
bloku Petra Ryšavého. V posledních 2 minutách se snaží bezúspěšně útok Alligators 
atakovat z 36BOB koncovou zónu Příbrami.

Trenér Jan Raspopčev dodal :
„Pro nás klíčový zápas se zaslouženě vítězným koncem, na jehož výsledek mělo asi 
největší  vliv  vyloučení  Příbramského rozehrávače  Jana Jeništy  v  jejich  zápase s 
Monarchs a útlá Bobcatská střídačka.

Útok  hrál  velmi  dobře  a  obzvláště  útočná  lajna  dokázala  vytvořit  dostatek 
prostoru pro Ondřeje Šimonka 41 a Michala Dovrtěla 23. Po delší době zahrál skvělý 
zápas Jan Bárta 82, kterého dokázal několikrát dobře najít Pavel Motúz 11. Hezkým 
dlouhým pasem se blýsknul i Robert Shön 13 a k němu přidal (stejně jako Jan Klimeš 
86) i velmi dobré blokování při běhových akcích.

Obrana, a obzvláště obraná lajna, odehrála fantastické utkání. První downy 
Bobcats  by  se  daly  spočítat  na  prstech  jedné  ruky  a  řada  soupeřových  balónů 
skončila v našich rukou. Tomáš Fryčka 80 odehrál fantastickou partii.
První body jsme dostali po turnoveru útoku a dvou našich zbytečných faulech, které 
dostaly Příbram do výhodné pozice.

Speciální týmy - dobrá práce, musíme stále pracovat se středem kickoff týmu.
Tímto vítězstvím a velkým bodovým rozdílem jsme získali dobrou pozici pro zápas s 
Prague Black Hawks. 
MVP Tomáš Fryčka


