
Horní Ves - Košetice B 4:3

Datum: 25. 10. 2009

Slibně rozehrané utkání jsme bohužel nedokázali dovézt ani k jednomu bodu.

První branka utkání padla v 15. minutě, kdy Tomáš Bejček krásně half volejem
napálil míč a ten zapadl pod břevno domácí branky. Vedení nás uspokojilo a
přenechali jsme aktivitu domácímu týmu a ten v 21. minutě srovnal skóre. V 36.
minutě jsme se po chybě domácího brankáře opět ujali vedení důrazným Přibylem.
Bohužel se opakovala situace z předešlých minut a místo toho, abychom hráli tak
jako před naším gólem, tak jsme nechali hrát domácí a ve 45. minutě po jejich
tlaku udělal Pospíchal zbytečnou penaltu a do kabin se šlo za nerozhodného stavu
2:2.
 Po přestávce jsme se v 53. minutě opět dostali do vedení. Bohužel za 10 minut
bylo zase srovnáno. Poté se hra odvíjela ve středu hřiště. Po faulu domácího
obránce v 71. minutě kopal trestňák Filípek krásnou střelou do pravého rohu
domácí branky bohužel brankář skvěle vyškrábl na roh. V 78. minutě jsme zbytečně
ve středu pole ztratili míč a soupeř naší chybu potrestal. Pak jsme vše vsadili na
útok ovšem brankář domácích opět vytáhl bravurní zákrok v 82. minutě při hlavičce
Štyxe. Poté už si domácí jednogólové vedení uhlídali a dovedli utkání do vítězného
konce. My jsme opět ztratili body.
 Myslím, že bychom si za naší hru proti tak silnému soupeři, jako je Horní Ves,
určitě zasloužili bod. Bohužel to nevyšlo. Teď se musíme připravit na dva poslední
zápasy, kdy hrajeme se soupeři ze spodních pater tabulky a tam si ztrátu bodů
nemůžeme dovolit. 

  Fakta z utkání:

  Horní Ves - Košetice B 4:3

 Branky Košetic: Bejček T., Přibyl 2 

 Sestava Košetic B: Kos - Hrnčíř, Klapka P., Filípek, Pospíchal, Kadlec, Bejček T.,
Štyx, Přibyl, Lhota, Most Z.(73 Most J.)
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