
Nový Rychnov - Košetice 2:5

Datum: 14. 09. 2009

Po výborném výkonu zejména ve druhém poločase jsme si připsali zasloužené
vítězství na půdě silného celku Rychnova.

V prvním poločase se hrálo velmi vyrovnaně a po 45 minutách bylo skóre
zaslouženě 1:1. Domácí šli do vedení velmi brzy, když se dokázali prosadit po
rychlé akci z levé strany a následném centru do naší šestnáctky, kdy zcela
neobsazený útočník Rychnova bez problémů skóroval. Pak se do šance probojoval
Příhonský ale ani nadvakrát míč do sítě neprotlačil a dorážku Vejsady výborným
zákrokem zlikvidoval Holan. Vyrovnat se nám podařilo pár minut před půlí, když
domácímu hráči odskočil v šestnáctce balón a Vejsada krásnou střelou levačkou
vymetl šibenici rychnovské branky. 
 Na žačátku druhé půle jsme se dvakrát prosadili po standarních situacích, když
nejprve po rohu odvrácený míč do branky uklidil T. Bejček a po centru toho samého
hráče se o několik minut později trefil Suk. Rychnovští v tu chvíli vůbec nevěděli, co
hrát, a my jsme jasně dominovali. Po naší neskutečné chybě se ale domácí dostali
na rozdíl jediné branky. Další zaváhání v rychnovské obraně ovšem potrestal po
ideální přihrávce Suka svým druhým gólem Vejsada. Na konečných 2:5 pak zvýšil
po přihrávce od Tomana do prázdné branky dorážející T. Příhonský.
 V Rychnově jsme si tak připsali poměrně nečekané, leč zasloužené vítězství.
Všichni hráči po celých 90 minut poctivě bojovali a dařilo se nám proměňovat i
šance. V útoku se pak výborně doplňovali Toman s T. Příhonským.
 Další velmi těžký duel ale následuje hned tuto sobotu, kdy v Hořepníku přivítáme
rezervu Žirovnice, momentálně se nacházející na 2. příčce tabulky. 

  Fakta z utkání:

  Nový Rychnov - Košetice 2:5 (1:1)

  Branky Košetic: Vejsada 2,T. Bejček, Suk, T. Příhonský 

 Sestava Košetic: J. Duffek - Mazanec, Bystričan, Sovka, J. Bejček (Žáček) - T.
Bejček, Vejsada, Suk, Vlk - T. Příhonský, Toman 
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