
V prvním kole prohra s Maratonem

Datum: 13. 08. 2007

Košetický B tým v premiérovém utkání ve třetí třídě hostil zkušené mužstvo
Maratonu Pelhřimov. Na první pohled vypadá konečný výsledek jako debakl, dění
na hřišti však neodpovídá.

Hosté se každoročně umisťují na špici tabulky, ale navrátit se do okresního přeboru,
z něhož před několika lety sestoupili, se jim stále nedaří.
Favorit byl před začátkem utkání tedy více než jasný, a rovněž začátek utkání dal
papírovým předpokladům za pravdu. Již ve 4. minutě totiž rozvlnil síť za zády
brankáře Bureše hlavičkující Vaněček. Domácí ale i přes rychle inkasovaný gól
dokázali hru vyrovnat a brzy srovnali i skóre, to když se přímo z rohu trefil Doležal.
Maraton ovšem trestal každou chybu domácích, a tak se do poločasu ještě dvakrát
mohl radovat po brankách Bednaříka. V poslední minutě 1. poločasu vrátil domácím
naději na dobrý výsledek Přibyl.
Začátek druhých 45 minut patřil domácím a ti dokonce dokázali opět Přibylem
vyrovnat na 3:3. Pak se hra vyrovnala a rozhodnout utkání ve svůj prospěch mohl
kterýkoli z týmů. Když ale Maraton proměnil penaltu, nařízenou za nešikovný
zákrok T. Duffka, domácí svou šanci na další srovnání nevyužli a hosté přidali
prakticky okamžitě pátý gól, bylo o vítězi rozhodnuto. Poté se ještě pelhřimovští
trefili dvakrát, a protože naši hráči přes řadu šancí již skóre korigovat nedokázali,
vypadá konečný výsledek poměrně hrozivě.
Je ovšem potřeba zopakovat, že do 70. minuty se hrálo naprosto vyrovnané utkání
a kdyby domácí méně chybovali, mohli si při svém prvním startu ve 3. třídě připsat
i první body.

Fakta z utkání
Košetice B - Maraton Pelhřimov 3:7 (2:3)
Branky: 15. Doležal, 45. a 57. Přibyl - 4. a 72 (PK) Vaněček, 17. a 37. Bednařík,
78. Musil, 80. Horký (PK), 88. Čára
Sestava Košetic: Bureš - Duffek T., Zajíček, Bejček J., Filípek - Sovka (45. Klapka
T.), Vejsada T., Štyx J. - Klapka P., Přibyl, Doležal (75. Most Z.)

Fotky z utkání
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