
Lukavec - Košetice 2:1

Datum: 10. 05. 2009

V druhém utkání v řadě na půdě silného soupeře náš tým opět prohrál, když
tentokrát bylo k bodům velmi blízko, ale koncovku utkání lépe zvládl Lukavec.

V Lukavci se hrálo hodně bojovné utkání, které bylo zejména ve druhé půli
oboustranně velmi vyhecované, k čemuž přispělo i tragické rozhodování sudího
Pánka.
 Opticky měl navrch takřka po celý zápas Lukavec, na stoprocentní šance naopak
náš tým, ale zase jsme doplatili na jejich neproměňování.
 Skóre utkání mohl hned v úvodu načnout Vlk, když se k němu odrazil zblokovaný
přímý kop zahrávaný Zajíčkem, balón ovšem odskočil poměrně nečekaně, a Vlk, ač
v těsné blízkosti branky, poslal míč vedle. Pak si již mírnou převahu vypracovali
domácí, ale přes dobře hrající košetickou obranu se jim prosadit nedařilo a jejich
střelecké pokusy byly spíše z větší vzdálenosti a povětšinou nesměřovaly mezi tři
tyče. Těsně před půlí se do rychlého brejku dostal Příhonský, ve vápně byl
faulován, avšak rozhodčí penaltu nenařídil. V druhém poločase pak pro změnu
rozhodčí upřel hned dvě penalty domácím..
 Poločasové skóre tak bylo 0:0.
 V druhé půli se gólově jako první prosadil Lukavec, když penaltu po velmi sporném
zákroku Duffka domácí útočník s přehledem proměnil. Vyrovnat mohl Příhonský,
který šel sám na brankáře, ale vyběhnuvšího domácího gólmana pouze nastřelil.
Skóre tak bylo srovnáno až poté, co se Vlk dostal za záda domácích obránců, byl
faulován a Vejsada z penalty srovnal. Následně byl sražen domácím stoperem
Ludvíkem, ale rozhodčí v tu chvíli asi raději neviděl. Jinak by Ludvík musel okamžitě
inkasovat červenou kartu.
 Obrat v utkání pak mohl dokonat Vodrážka, ale ve stoprocentní šanci sám před
brankářem z 13 metrů poslal míč mimo branku. Tři body tak nakonec v samém
závěru urval Lukavec, když domácí hráč se odvážně pustil mezi dva košetické beky,
nečekaně zašlápl míč a hráč v druhé vlně ho tvrdou ranou poslal nechytatelně do
sítě.
 
 Po druhé porážce v řadě nás navíc čeká další těžký zápas, když v příštím kole
zajíždíme do Žirovnice, která je v tabulce jen o bod za námi. 

  Fakta z utkání:

  Lukavec - Košetice 2:1 (0:0)

  Branka Košetic: Vejsada z pen. 
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 Sestava Košetic: J. Duffek - Mazanec, Zajíček, Bystričan, Žáček (Vodrážka) -
Bejček T., Mareš, Vejsada, Kadlec (Bejček J.) - T. Příhonský, Vlk 
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