
Od Želivky bez bodu

Datum: 04. 09. 2007

B tým nastoupil tento víkend k svému zápasu v Želivě proti týmu, který se v
předchozí sezóně pohyboval v horní části tabulky, takže se dal o očekávat těžké
utkání. Vzhledem k tomu, že náš A tým hrál současně utkání s Lukavcem nemohli
jsme počítat s využitím pendlů z A týmu. Přestože náš tým prohrál, byl v poli
domácím vyrovnaným soupeřem. Pokud bychom dokázal využít alespoň polovinu
šancí, které jsme si vytvořili muselo by utkání skončit 4:4, ale bohužel na kdyby se
ve fotbale nehraje a tak jsme od Želivky odjížděli bez bodu.

V úvodu utkání jsme ohrozili branku domácích Doležalem, kterého ale vychytal
dobře chytající domácí brankář. Domácí se ujali vedení střelou z vápna , která
zapadla do pravého horního rohu naší branky. Další branku jsme si vstřelili sami,
kdy prudký centr do našeho malého vápna nešťastně srazil do vlastní branky Štyx.
Třetí branku jsme inkasovali po zbytečné ztrátě míče ve středu pole a vydařené
střele domácích ,která skončila v levém horním rohu branky. Čtvrtou branku vstřelil
domácí dorážkou po centru z malého vápna. Přestože jsme v první půli inkasovali 4
branky vytvořili jsme si několik 100% příležitostí pro vstřelení branky. Své
příležitosti nevyužili Štyx, Přibyl, Doležal či Klapka. Vstřelit branku se nám podařilo
až těsně před odchodem do šaten, kdy se prosadil Klapka P..
Do druhého poločasu jsme nastoupili aktivně a hned v 46. minutě snížil na rozdíl
dvou branek Doležal. V průběhu druhého poločasu jsme si vynutili tlak a vytvořili si
další šance, které jsme nedokázali proměnit. Domácí se soustředili na pozornou
obranu a hrozili z rychlých brejků. V poslední minutě byl v pokutovém uzemí
faulován Přibyl, ale nařízenou penaltu neproměnil Doležal, když trefil pouze tyč
domácí branky.

Fakta z utkání:

Želiv – Košetice B 4:2 (4:1)
Branky: Radil, Štyx(vlastní), Josl, Humeš – 45. a 46. Doležal
Sestava Košetice: Duffek J. – Duffek T. (75. Most J.), Mudra, Vodrážka, Filípek –
Příhonský (Klapka), Štyx, Bejček(46. Pospíchal), Doležal – Most Z., Přibyl

Rozhodčí: Pánek, Diváků: 30
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