
První domácí vítězství v nové sezóně

Datum: 01. 10. 2007

O tomto víkendu náš A tým nastoupil na domácím hřišti proti mužstvu Jiřic, které
bylo před sezónou považováno za jednoho z favoritů soutěže. Za Jiřice proti svému
bývalému týmu nastoupil Tomovič, naopak v dresu Košetic nastoupil Sovka, který
odehrál jednu sezónu v dresu Jiřic. Sovka nastoupil v tomto zápase s kapitánskou
páskou.

Po vyrovnaném úvodu utkání získali hosté mírnou převahu, vypracovali si několik
dobrých příležitostí pro vstřelení branky, které ovšem nevyužili. Několika dobrými
zákroky podržel tým Košetic brankář Čech. Ve 32. minutě se domácí ujali vedení
zásluhou Vlka, který po přihrávce T. Bejčka obešel tři protihráče a prostřelil
brankáře. Ve 35. minutě zvýšil vedení domácích Lhota po přihrávce Vlka. Ve 37.
minutě byl v pokutovém území faulován Suk a nařízenou penaltu proměnil s
přehledem Vlk, když poslal brankáře na opačnou stranu než sám vystřelil. Hned o
minutu později stanovil poločasový výsledek svým druhým gólem v zápase Lhota.
Po přestávce si vytvořili domácí několik příležitostí pro zvýšení svého vedení, v 53.
minutě Vlk obešel i brankáře, ale jeho slabou střelu obránci vykopli z prázdné
branky, o chvíli později se podobná situace opakovala se stejným výsledkem. V 57.
minutě došlo k vyloučení hostujícího hráče. Jiřice tedy museli dohrávat v deseti.
Přestože dohrávali zápas v deseti nesložili zbraně a v 74. minutě snížili hlavou po
rohovém kopu. V 80. minutě se hostům opět podařilo snížit dorážkou na 4:2,
domácí při tomto gólu reklamovali ofsajd, který ovšem pomezní rozhodčí z Jiřic
neodmával a tak utkání skončilo 4:2 pro domácí tým.

Fakta z utkání:

Košetice A – Jiřice 4:2 (4:0)

Branky: 32. a 37. Vlk, 35. a 38. Lhota

Sestava Košetice: Čech – Bejček J., Zajíček, Bystričan, Strakay – Bejček T.(63.
Doležal), Suk, Sovka, Dvořák (30. Žáček) – Lhota, Vlk

Rozhodčí:  Cvrček, Diváků:  50 ČK: 0:1
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