
A tým bez problémů

Datum: 12. 05. 2008

V tomto kole A tým na hřišti v Hořepníku přivítal k sestupu takřka jistě odsouzené
Senožaty a nejhoršímu mužstvu okresního přeboru nastřílel pět branek.

Košetické áčko tentokrát přivítalo na domácí půdě Senožaty. Od domácích se čekala
výhra, ale z počátku se nemohly Košetice v slunečném počasí sehrát a zbytečně
ztráceli míče ve středu hřiště. Po čtvrt hodině však celek Košetice převzal hru do
vlastních rukou a po několika neproměněných šancí se prosadil J. Mareš. Do
poločasu zvýšil ještě náskok domácích S. Bystričan a do kabin se odcházelo za
stavu 2:0.
 Ve druhé půli se ukázala již herní pohoda domácího celku, který nepouštěl soupeře
do žádných větších šancí. T. Příhonský si zkušeně poradil v tváří tvář brankáři a
skóre bylo 3:0. Po několika dalších šancí přidal další branku T. Bejček, který
nechytatelnou střelou z dálky do šibenice nedal golmanovi Senožat žádnou šanci. V
závěru utkání zpečetil vítězství domácích svým druhým golem v utkání opět S.
Bystričan a Košetice tedy zaslouženě vyhráli 5:0 

  Fakta z utkání:

  Košetice B – Senožaty 5:0 (2:0)

  Branky Košetic: J. Mareš, S. Bystričan, T. Příhonský, T. Bejček, S. Bystričan 

  Sestava Košetic: J. Duffek - P. Žáček, J. Zajíček (L. Příhonský), T. Kadlec (T.
Bejček) - S. Bystričan - L. Vlk, Z. Suk, J. Mareš, M. Sovka - T. Příhonský, M. Lhota 

 Po odehraném 20. kole je tak náš tým na průběžném 7. místě tabulky s bilancí 8 -
7 - 5 a tím pádem 31 nastřádanými body. V jarních kolech je zatím bilance 3 - 3 - 1
a 12 bodů.
 Za povšimnutí stojí i velmi podobné výsledky B týmu, který dosud za bilanci 9 - 3 -
8 nasbíral 30 bodů, které ve 3. třídě stačí rovněž na sedmou příčku. Jarní výsledky
jsou totožné jako u áčka: 3 - 3 - 1 a 12 bodů.
 Tak kdo na tom bude na koci sezóny lépe? Tipněte si v komentářích pod článkem!
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