
Na úvod bod ze Žirovnice

Datum: 12. 08. 2007

V prvním kole Poutník ligy zavítal náš tým na hřiště žirovnické rezervy.

Úvod utkání patřil hostům, kteří díky dobré kombinaci zcela ovládli hru. Vytvořili si i
několik nadějných příležitostí, z nichž největší nedokázal proměnit Sovka. V
samostatném postupu proti brankáři byl faulován, přesto se pokusil zakončit, leč
neúspěšně.
Poté se domácím podařilo připravit soupeři pořádný šok, když hostující obrana
nedokázala odvrátit dlouhý nákop a důrazný Časta přeloboval vyběhnuvšího Čecha.
Ten si v tomoto utkání odbýval premiéru v košetickém dresu a dříve, než si stihl
pořádně šáhnout na míč, byl nucen lovit ho ze své sítě. Kritická pětiminutovka
našeho týmu pak vyvrcholila špatnou rozehrávkou na vlastní polovině, po níž
následoval rychlý brejk zastavený jen za cenu faulu a trestný kop dokázal proměnit
Zaňák. První dvě střely Žirovnice v utkání tak skončily brankami.
Hosty ovšem takovýto vývoj utkání na kolena nesrazil, opět ovládali hru a do
poločasu ještě stihli snížit. Po rychlé akci z levé strany se až do vápna dostal Vlk,
udělal kličku bránkaři a ten ho již zastavil jen za cenu faulu. S pokutovým kopem si
bez problémů poradil Kadlec. Do šaten se tak odcházelo za stavu 2:1 pro domácí.
Ve druhém poločase převaha Košetic pokračovala a brzy dokázal vyrovnat Sovka.
Domácím navíc situaci vůbec neulehčil Musil, který po zbytečně ostrém zákroku na
polovině hřiště obdržel červenou kartu. Košetice domácí tým zatlačily ještě více do
defenzivy, přesto musely být velmi obezřetní i v obraně, protože jakýkoli útočný
výpad Žirovnice hrozil skončit gólem. Jedna střela z dvaceti metrů dokonce
orazítkovala břevno Čechovy branky. Mnohem víckrát se ale mohli radovat naši
hráči. Tváří v tvář brankáři se opět ocitl Vlk, Sovka hlavičkoval do tyče, Lhota již v
nastvení nedokázal dotlačit míč do prázdné branky. Gól, který ještě před vypršením
základní hrací doby vstřelil Lhota, rozhodčí pro asistentem vymyšelný ofsajd
neuznal.
Utkání tak skončilo smírně a domácí se mohli radovat z vydřeného bodu. Košetice si
sice do tabulky pravdy připsaly plusový bod, přesto se dá říci, že na hřišti, kde
zřejmě moc týmů úspěch slavit nebude, spíše dva ztratily.
S košetickým dresem se v tomto utkání alespoń pro podzimní část soutěže rozloučil
Jaroslav Mareš, kterého od nynějška čekají výhradně hokejové povinnosti.

Fakta z utkání:
Žirovnice "B" - Košetice 2:2 (2:1)
Branky: Časta, Zaňák - Kadlec z pen., Sovka
Sestava Košetic: Čech - Strakay, Mazanec, Bystričan, Vejsada - Sovka, Kadlec (88.
Bejček J.), Mareš, Musil (70. Suk) - Lhota, Vlk
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