
Pacov B - Košetice 1:0, Jiřice - Košetice 4:3

Datum: 15. 06. 2009

V pátek hrálo naše áčko dohrávku odloženého zápasu s rezervou Pacova, v neděli
pak zavítalo na půdu sestupem ohrožených Jiřic. V obou zápasech jsme bohužel
prohráli vždy o jeden gól.

Pacov B – Košetice 1:0 (0:0)

 Utkání bylo od začátku vyrovnané. Více šancí si ale v prvním poločase vypracoval
náš tým. První stoprocentní příležitost měl Vejsada, ale obráncem odražený míč
sám před Čechem nedokázal uklidit za záda domácího brankáře. Poté střílel z vápna
Sovka, ale jeho střelu zvládl domácí gólman vytěsnit na tyč. Ve 34. minutě pak
stálo u pacovských fotbalistů štěstí podruhé, když T. Příhonský nastřelili břevno. Za
několik málo okamžiků nastřelili břevno i domácí. Poločas tak skončil nerozhodně.
 Druhý poločas začal brankou domácích. V 46. minutě propadl centr domácího
hráče až k úplně volnému Přibylovi a ten snadno dopravil míč do prázdné branky.
Poté domácí ovládli hru a my jsme se do žádné větší příležitosti již nedostali. Když
už šel sám na brankáře Suk, byl v poslední chvíli zblokován domácím obráncem, a
tak ani nemohl vystřelit. Pacovští mohli rozhodnout utkání čtyři minuty před
koncem, když se domácí hráč ocitl sám na penaltě před Duffkem, ale prostřelit ho
nedokázal. 

  Fakta z utkání:

  Pacov B - Košetice 1:0 (0:0)

  Sestava Košetic: J. Duffek - Strakay, Zajíček, Bystričan, Žáček - Kadlec (Filípek),
Vejsada, Suk, Vlk - T. Příhonský, Sovka 

  

  Jiřice – Košetice 4:3 (3:0)

 V Jiřicích sehrál náš tým utkání dvou rozdílných poločasů - v tom prvním naprosto
propadl a prohrál ho o tři branky, v tom druhém naopak dokázal vyrovnat, ale pár
minut před koncem ještě jednou inkasoval.
 První poločas byl z naší strany skutečně tragický, vůbec jsme nebyli schopni se
dostat do hry, nepokrývali jsme domácí hráče a nejvíce ze všeho jsme se věnovali
dikuzím s rozhodčím. Ale zákroky byly posuzovány chybně na obě strany. Důkazem
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budiž jasná penalta odpískaná proti našemu týmu, která byla po protestech
změněna na míč rozhodčího.. 
 Ve druhé půli jsme se snažili soustředit jen na vlastní hru a postupně jsme
brankami Vlka, Kadlece z přímého kopu a Vejsady z penalty srovnali. Rozhodnutí
ale přišlo pár minut před koncem, kdy jsme neuhlídali standardní situaci domácích a
podruhé v zápase inkasovali hlavou. 

  Fakta z utkání:

  Jiřice - Košetice 4:3 (3:0)

 Branky Košetic: Vlk, Kadlec, Vejsada z pen.

  Sestava Košetic: Kos - Kadlec, Zajíček, Bystričan, Žáček (Lhota) - Vejsada, Suk,
Mareš, Vlk (Most J.) - T. Příhonský, Sovka 
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