
Semifinále poháru OFS: Košetice- Žirov 2:1 na
pen.

Datum: 21. 05. 2009

Ve středu 20.5. se v Hořepníku odehrálo semifinálové utkání poháru OFS, v němž
náš tým jako obhájce trofeje přivítal Žirov. Zápas nakonec musely rozhodnout až
pokutové kopy.

Hosté ze Žirova přijeli s týmem dorostu, který byl posílen o několik hráčů A týmu
Žirova. První půle byla plná nepřesností na obou stranách. Nedařila se nám
kombinace a nakopávání balónů taky k ničemu nevedlo. Hosté se dostali do
několika příležitostí po hrubkách v naší obraně, ale nabídnuté příležitosti nedokázali
v první půli využít. Náš tým se k ohrožení soupeřovi branky téměř nedostal. 
V úvodu druhé půle se do vedení dostali hráči Žirova, když další hrubou chybu naší
obrany využil hostující útočník. Po obdržené brance jsme se snažili o vyrovnání, ale
po dalším nedorozumění v naší obraně mohli jít hráči Žirova do dvougólového
vedení, ale velkou šanci nevyužili. S přibývajícím časem se zvyšoval náš tlak a
soupeř s vypětím všech sil vzdoroval. O vyrovnání se postaral Bystričan po
trestném kopu Suka. Po vyrovnání jsme se snažili i nadále rozhodnout utkání v
normální hrací době, velkou příležitost měl Vlk, ale jeho hlavičku výborně chytil
brankář hostů. Utkání mohl v závěru rozhodnout Přibyl, který ihned po vystřídání
po dobrém centru nedokázal přesně hlavičkovat. 
Vzhledem k tomu, že v normální hrací době skončilo utkání 1:1, přišli na řadu
penalty. Na penalty jsme vyhráli 4:2, když penalty za náš tým proměnili postupně
Mazanec, Sovka, Suk a Vlk a postoupili tak po roce opět do finále poháru. 
 Ve finále poháru budeme hrát ve středu 3.6.2009 od 17:30 proti Novému
Rychnovu, dle posledních informací na hřišti v Častrově.

  Fakta z utkání:

  Košetice - Žirov 2:1 na penalty 

  Branka Košetic: Bystričan 
 Penalty proměnili: Mazanec, Sovka, Suk, Vlk

 Sestava Košetic: Duffek - Strakay (65. Filípek), Zajíček, Bystričan, Žáček (60.
Bejček J.) - Vlk, Kadlec, Suk, Mazanec - Sovka, Lhota (83. Přibyl) 
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