
S Maratonem překvapivá remíza

Datum: 31. 03. 2008

První utkání po zimní přestávce odehrál náš B tým na umělé trávě v Pelhřimově
proti místnímu výběru Maratonu. Vedoucí celek tabulky za celou podzimní část
ztratil pouhopouhé dva body za jedinou remízu. Ze zbylých dvanácti zápasů pak
odešel jako vítěz. 

V první půli bylo jasně vidět, že hráči Košetic nejsou v začátku sezóny ještě
rozehraní. Stěží zachytávali míče soupeřů a vše si komplikovali nepřesnými
přihrávkami. Avšak skóre se neměnilo až do 44. minuty. Těsně před odchodem do
šatny, však náš tým inkasoval. Střelu pelhřimovského hráče vytěsnil košetický
brankář Láďa Kos na tyčku, ale naštěstí pro Maraton se střela odrazila zpět do
brankáře a poté skončila v síti.
 Po poločase bylo ale vše jinak. Košetice začali více napadat do té doby suverénní
celek Maratonu, což se jim vyplatilo. Přibližně v 63. minutě P. Filípek z přímého
kopu smazal nádhernou střelou od břevna do brány manko z první půle a vyrovnal
skóre na 1:1. Netrvalo to moc dlouho a hosté z Košetic se dokonce chopili vedení
po gólu M. Lhoty. Za takovéhoto stavu se očekával nátlak pelhřimovských borců,
kteří chtěli přinejmenším ze zápasu alespoň bod. Maraton se opravdu dral do útoku,
ale gól ne a ne vsítit, neboť košetický brankář se každým zákrokem zlepšoval.
Košetice snažící se uhájit výsledek těžili hlavně z protiútoků. Hostům se výsledek
ale nepovedl udržet, poněvadž v 91. minutě, v samém závěru utkání, inkasovali gól
od Maratonu, který jen potvrdil svou sezonní neporazitelnost. Stav utkání tedy
skončil smírně, a to nejspíše zaslouženě. 

  Fakta z utkání:

  Maraton Pelhřimov - Košetice B 2:2 (1:0)

  Branky Košetic: Filípek, Lhota 

  Sestava Košetic: L. Kos - T. Klapka, V. Přibyl, J. Vodrážka (R. Šáda), J. Bejček, P.
Filípek - T. Bejček, J. Štyx, L. Příhonský (P. Pospíchal) - M. Lhota, B. Doležal (Z.
Most) 
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