
Start do jarních odvet se A týmu vydařil

Datum: 30. 03. 2009

V úvodním jarním kole přivítali naši hráči podzimního lídra z Horní Cerekve a po
odehraných 90 minutách se radovali ze zaslouženého zisku tří bodu.

Domácí již pod vedením nového trenéra Luďka Řezníčka nastoupili s cílem hrát ze
zabezpečené obrany a mladé a běhavé hráče soupeře pečlivě obsazovat na vlastní
polovině a nepouštět je do šancí. To se našemu týmu skutečně povedlo a po
bojovném výkonu všech hráčů jsme mohli slavit vítězsví.
 Skóre otevřel po rychlém protiútoku přízemní střelou do protipohybu přemisťujícího
se brankáře Vejsada. Hosté ovšem dokázali vyrovnat, když nákop takřka z poloviny
hřiště před brankou jemně tečoval hostující útočník a Kos v brance již nestihl
reagovat. Vedení na stranu domácích vrátil proměněnou penaltou Vejsada, který
dokázal potrestat sražení Sovky. Pak ještě do poločasu dvakrát zachyboval v
rozehrávce hostující levý bek a v obou případech hasil nastalou situaci faulem, za
což si v krátkém sledu vysloužil dvě žluté karty a předčasný odchod do kabin. 
 Do druhého poločasu vstupovaly Košetice za stavu 2:1 a proti oslabenému soupeři.
Ten ovšem nemínil složit zbraně a i v deseti se tlačil za vyrovnáním. Vzniklých oken
v obraně ovšem naši hráči nedokázali dlouho využít, když se nedařila zejména
finální přihrávka nebo následovalo zbrklé zakončení. Skóre zvýšil až Sovka, který
sice nejprve nepřesně přihrával, ale odražený míč dokázal ve vápně znovu
vybojovat a pak i uklidit do branky.
 Naši hráči ovšem vrátili Cerekev na jednobrankový rozdíl sami, když nejprve
chybovali v rozehrávce, pak nedokázali odkopnou míč před vlastním pokutovým
územím, až nakonec hostující útočník obstřelil bezmocného Kosa.
 Finální podobu dal výsledku až Vejsada, který po ideální přihrávce od Vlka
postupoval sám na brankáře a vyběhnuvšího gólmana s přehledem přeloboval a
mohl tak slavit třetí gól v utkání. 

  Fakta z utkání:

  Košetice - Horní Cerekev 4:2 (2:1)

  Branky Košetic: Vejsada 3 (1 z pen.), Sovka 

 Sestava Košetic: Kos - Mazanec, Zajíček, Bystričan, Žáček - Bejček T. Vejsada,
Kadlec (Bejček J.), Vlk - Sovka, Příhonský T. (Strakay) 
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