
První vítězství v nové sezóně

Datum: 15. 09. 2008

V šestém kole zajížděl náš B tým ke svému zápasu na hřiště do Petrovic, se kterými
v předešlé sezóně na jejich hřišti prohrál. Vzhledem k postavení v tabulce se dalo
očekávat vyrovnané utkání.

Úvod utkání ovládl náš tým, když si hned v úvodu vytvořil dvě dobré střelecké
příležitosti, které ovšem zneškodnil domácí brankář. I přesto se nám podařilo jít do
vedení zásluhou P. Klapky, který využil zaváhání obrany domácích. Za několik
minut mohlo být vyrovnáno po chybě brankáře Košetic, který špatně vyběhl a
domácí útočník poté postupoval sám na prázdnou branku, ale trefil pouze tyč. Do
dvoubrankového vedení dostal náš tým Kadlec, když se prosadil z trestného kopu z
hranice šestnáctky. Třetí gól pak vstřelil Lhota po samotném úniku a prostřelení
domácího gólmana. Od vstřelení třetího gólu zhruba od 30. minuty přeskupili
domácí sestavu a začali béčko přehrávat, přesto se béčku podařilo do poločasu
udržet nulu, když domácí do žádné nebezpečné situace nepustili.
Na začátku druhé půle si domácí vytvořili územní převahu a po rychlém protiútoku
se jim podařilo snížit na 1:3. Po obdržené brance jsme si vytvořili 2 příležitosti pro
navýšení vedení, které se nám nepodařili využít a zákonitě přišel trest, když náš
brankář podběhl centr do vápna a domácím se podařilo skórovat. Domácí vrhli
všechny síly do útoku a podařilo se jim vyrovnat, po závaru před brankou. Po
jednom z rychlých brejků v 80. minutě zahrál domácí obránce ve vápně rukou a
rozhodčí nařídil pokutový kop, který s přehled proměnil Lhota, když brankáře poslal
k pravé tyči a sám vystřelil doprostřed branky. I když se domácí v závěru snažili o
vyrovnání nepříznivého stavu, hostům se podařilo domácímu tlaku ubránit a získat
tak první tři body v nové sezóně.

Fakta z utkání:

Petrovice - Košetice B 3:4 (0:3)

Branky: Lhota 2x, Klapka P., Kadlec

Sestava Košetice:  Duffek J. – Most J., Bejček J., Přibyl V., Filípek P.– Štyx J.,
Kadlec T., Most Z. (46. Vávra J.) Pospíchal P. (55. Doležal B.) – Klapka P., Lhota M.

Rozhodčí: Ryšánek, Diváků:  50  
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