
Košetice - Lukavec 2:1

Datum: 01. 11. 2009

V nervózním utkání jsme dokázali otočit nepříznivé skóre a díky výhře 2:1
přezimujeme v tabulce po podzimní části sezóny na druhé příčce se stejným
počtem bodů jako má vedoucí rezerva Pacova. 

V první půli byl k vidění rychlý, důrazný a oboustranně velmi vyrovnaný fotbal se
šancemi před oběma brankami. Do vedení šli Lukavčtí, když hostující útočník vystihl
naši pomalou přihrávku, zatáhl balón po lajně a předložil ho svému spoluhráči před
branku. Míč sice Duffek ještě vyrazil, ale nakonec se dostal k lukaveckému hráči
znovu, a ten ho již uklidil do branky.
 Obrovskou šanci na vyrovnání měl Vejsada, ale střílel jen do připraveného
hostujícího brankáře. V další stoprocentní šanci se pak objevil Sovka, který po
výborné přihrávce od Vodrážky postupoval z půlky sám na brankáře, obešel ho, ale
k zakončení se již nedostal. Byl totiž sražen vracejícím se obráncem, a tak se
kopala penalta. Tu bez problémů proměnil Vejsada a srovnal tak stav na 1:1.
 Ve druhé půli začal mnohem lépe Lukavec a mě více ze hry. Do zakončení se ale
moc nedostával a Duffek žádnou ošemetnou situaci před svou brnkou řešit
nemusel. Naopak jsme dokázali udeřit opět my, když Tomanu přihrávku srazil za
záda bezmocného brankáře lukavecký bek. Od stavu 2:1 se hosté ještě v mnohem
větší míře zaměřili na diskuse s rozhodčím. Hned 2 jejich hráči se nesmyslně
nechali vyloučit, a tak se hosté připravili o reálnou šanci výsledek zvrátit na svou
stranu. Ani v devíti totiž nesložili zbraně, snažili se vyrovnat, ale přeci jen v 11 by
to šlo snáze..
 V těžkém utkání jsme tak nakonec získali tři body, ale kdyby se dohrávali v 11 na
obou stranách, mohlo být všechno jinak.. 

  Fakta z utkání:

  Košetice – Lukavec 2:1 (1:1)

 Branky Košetic: Vejsada, vlastní 

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