
Na závěr podzimu prohra v Hořepníku

Datum: 04. 11. 2007

B tým v tomto kole zajížděl ke svému utkání na hřiště do Hořepníka, posílen třemi
hráči z A týmu.

V úvodu utkání si vytvořili hosté mírnou převahu, z které však nedokázali nic
vytěžit. Domácím se podařilo otevřít skóre v 15. minutě po chybě Doležala. Ve
zbytku první půle se hrálo vyrovnané utkání s několika šancemi na vstřelení branky
na obou stranách.
Do druhé půle nastoupil B tým s cílem vyrovnat. I ve druhé půli se hrálo vyrovnané
utkání, domácí se soustředili na pozornou obranu a vyráželi do nebezpečných
rychlých protiútoků. Dobrou příležitost k vyrovnání nevyužil v úvodu druhé půle
Štyx, když po přiklepnutí hlavou od Vodrážky postupoval sám na brankáře, který
však jeho střelu reflexivně vyrazil nohou. Domácím se podařilo zvýšit vedení na 2:0
po rychlé akci a střele z šestnáctky v 60. minutě. Košeticím se podařilo
zdramatizovat závěr zápasu díky brance Lhoty, který využil zaváhání domácího
brankáře a snížil na 2:1. Po této brance hosté otevřeli hru a snažili se o vyrovnání,
což se jim nepodařilo, naopak po nevydařeném rohu Košetic a rychlém protiútoku
domácích do otevřené obrany vstřelil Hořepník třetí branku a definitivně tak rozhodl
o výsledku utkání. Dá se říci, že utkání rozhodla větší efektivita domácích střelců,
kteří dokázali využít svoje střelecké příležitosti v jinak vyrovnaném utkání.

Fakta z utkání:

Hořepník – Košetice B 3:1 (1:0)

Branka Košetic: Lhota

Sestava Košetice:  Duffek J. – Filípek (60. Mudra) , Kadlec (75. Šáda), Vodrážka,
Duffek T. – Doležal, Bejček T., Štyx, - Lhota, Přibyl, Klapka P. (55. Klapka T.)

Rozhodčí: Pánek Diváků:  50

 Střelci B týmu po podzimu

  1. Přibyl...........................................................................6 gólů
2. Doležal........................................................................5 góly
3. Lhota..........................................................................4 góly
4. Klapka P. ....................................................................3 góly
5.- 9. Kadlec, Most Z., Bejček T., Pospíchal, Vodrážka.....1 gól
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