
Maraton Pelhřimov - Košetice 3:3

Datum: 21. 06. 2009

Se sezónou se áčko loučilo na pelhřimovské umělé trávě, kde svá domácí utkání
hraje tým Maratonu Pelhřimov. Zápas nakonec skončil vůbec první remízou za celé
jaro.

V posledním zápase Putník ligy jsme podali hodně špatný výkon, v tempu jsme se
naprosto přizpůsobili domácím, hra postrádala řád a navíc jsme dělali školácké
chyby a kazili jednoduché přihrávky. Přestože jsme opticky měli zřejmě více ze hry
a více se tlačili před domácí branku, za bod získaný díky brance v poslední minutě
nakonec můžeme být ještě rádi.
 Skóre zápasu otevřeli domácí po rohovém kopu, kdy jsme nedokázali uhlídat
hlavičkujícího hráče. Na rozdíl dvou branek pak zvýšil domácí útočník, který
předskočil bránícího Bejčka. Ještě do půle snížil Vejsada, který proměnil penaltu po
faulu na Sovku.
 Ve druhé půli jsme se tlačili za vyrovnáním, ale před domácí šestnáctkou jsme
nebyli schopní si dát finální přihrávku a co víc - kazili jsme rozehrávku i v hloubi
pole a domácí tak neustále mohli hrozit rychlými brejky. Jednu z našich chyb pak
skutečně potrestali a dvacet minut před koncem se po přesné střele z 20 metrů
dostali opět do dvoubrankového vedení. To drželi až prakticky do samého závěru,
kdy si ale nechali dát dvě laciné branky a o 2 body tak přišli. Nejprve se přízemní
střelou prosadil Vlk, v úplném závěru pak hlavičkoval po centru Kadlece úplně volný
Sovka a dal tak na konečných 3:3.

  Áčko v 26 zápasech získalo celkem 42 bodů (podzim 20, jaro 22). Po výborném
startu do jarních odvet, kdy jsme vyhráli 5 utkání v řadě, jsme sice třikrát v řadě
prohráli, ale i tak - kdybychom zvládli 3 poslední utkání se soupeři, jež se umístili v
tabulce až za námi, mohli jsme skončit v tabulce na druhé příčce za suverénní Horní
Cerekví a ne až pátí..
 (Vloni jsme s 35 body skončili sedmí.) 

  Fakta z utkání:

  Maraton Pelhřimov - Košetice 3:3 (2:1)

  Branky Košetic: Vejsada z pen., Vlk, Sovka 

 Sestava Košetic: J. Duffek - Bejček J., Mazanec, Bystričan, Kadlec - Vejsada,
Mareš, Suk, Vejsada - T. Příhonský, Sovka 
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