
Z Pelhřimova překvapivě s bodem

Datum: 15. 10. 2007

O tomto víkendu náš A tým zavítal na hřiště vedoucího týmu soutěže do
Pelhřimova. Pelhřimovský B tým do tohoto utkání neztratil zatím ani bod a
potvrzuje tak roli hlavního favorita na postup do I. B třídy. Utkání se hrálo na hlavní
hřišti v Nádražní ulici. Do branky Košetického áčka se po dlouhé pauze, která byla
způsobena zraněním vrátil Dvořák. 

V Pelhřimově se hrálo vyrovnané utkání, v kterém mohli zvítězit oba týmy. Více
gólových příležitostí si vytvořili domácí, ale v brance Košetic stál výborný Dvořák,
který svůj tým podržel několika vynikajícími zákroky. Začátek utkání se vyvíjel dle
předpokladů a domácí se ujali vedení v 10. minutě, kdy se po nedorozumění obrany
Košetic prosadil nechytatelnou střelou do šibenice z 20 metrů Kmoch. Domácí se
prezentovali tvrdou někdy až zákeřnou hrou, kterou nepřesný rozhodčí Chodúr
domácím toleroval a ani neuděloval za nebezpečné zákroky karty. Ve 34. minutě se
hostujícímu týmu zranil Lhota a musel být střídán. Na hřiště přišel Zajíček, který se
postavil do obrany a Kadlec se vysunul na pravé křídlo.
Začátek druhé půle se Košeticím nepodařilo zachytit a ve 48. minutě po chybě
Bystričana se prosadil hlavou Rumanovský. Ani druhá inkasovaná branka nesrazila
hosty do kolen, naopak hostující tým přidal obrátky ve snaze vstřelit kontaktní
branku. Kontaktní branku se jim podařilo vstřelit v 60. minutě, kdy Vlk ustál faul od
Čmuchy předložil přesnou přihrávku Kadlecovi do šestnáctky a ten s přehledem
snížil na 2:1. V 70. minutě vybojoval zdánlivě ztracený míč Kadlec, přihrál do
šestnáctky Vlkovi a ten vyrovnal. V závěru utkání mohli rozhodnout Vlk a Sovka,
ale své příležitosti nedokázali využít a tak utkání skončilo spravedlivou remízou 2:2.
Nehezkou tečku za zápasem udělal domácí fanoušek Vacíř, který bezdůvodně
fyzicky napadl košetického pomezního rozhodčího po závěrečném hvizdu.

Fakta z utkání:

Pelhřimov B – Košetice A 2:2 (1:0)

Branky: 10. Kmoch, 48. Rumanovský – 60. Kadlec, 70. Vlk

Sestava Košetice: Dvořák – Bejček J., Bystričan, Suk, Kadlec – Bejček T., Musil,
Sovka, Žáček – Lhota (34. Zajíček), Vlk

Rozhodčí:  Chodúr Diváků:  100 ČK: 0:1
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