
Příprava zima 2010

Datum: 01. 03. 2010

V článku info ohledně přípravných zápasů.

 Košetice – Načeradec 3:2 (1:1)

 odehráno 28.2.2010 na UT v Pelhřimově
 Branky Košetic: Toman, Fenár, Rumanovský 
 Sestava Košetic: J. Duffek - Bejček J., Bystričan, Vodrážka, Kadlec - Sovka,
Vejsada, Fenár, Vlk - T. Příhonský, Toman
 střídali: Bejček T., Bureš, Filípek, Rumanovský, Strakay, Zajíček, Žáček

  Košetice – Hořepník 2:4

 odehráno 7.3.2010 na UT v Pelhřimově
 Branky Košetic: Sovka, Příhonský 
 Sestava Košetic: Dvořák (46. Kos) - Kadlec, Fenár, Vodrážka, Bejček J., Bejček T.,
Bystričan, Suk, Sovka, Příhonský, Toman
 střídali: Zajíček, Mazanec, Filípek

  Košetice – Žirovnice B 0:5 (0:3)

 odehráno 14.3.2010 na UT v Pelhřimově
 Sestava Košetic: Kos, Mazanec, Bystričan, Vodrážka, Vlk, Bejček T., Suk, Kadlec,
Sovka, Příhonský, Toman
 střídali: Bejček J., Zajíček

 Článek na žirovnickém webu a fotky zde. 

  Pelhřimov B - Košetice 4:0 (3:0)

 odehráno 21.3.2010 na UT v Pelhřimově
 Sestava Košetic: Dufek – Bejček, Zajíček, Strakay, Bystričan – Vlk, Vejsada,
Mazanec, Vodrážka – Příhonský, Sovka
 střídal: Bureš
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http://fcslavojzirovniceb.webgarden.cz/novinky/fc-slavoj-zirovnice-b-sokol-2.html


 V poslední přípravě před ostrým startem jarní části se v dresu domácích objevilo
nečekaně trio hráčů, kteří po celou zimní přípravu absentovali. Rumanovský, Kmoch
Jiří a Pavouk se tak znovu zapojili do týmu juniorky a nastoupili proti soupeři z
okresního přeboru. Utkání juniorka sice vyhrála jednoznačně 4 : 0, s předvedenou
hrou rozhodně nepřesvědčila. Chybovala často v obraně, záložní řadě chyběl nápad
a pohyb a rovněž útok promarnil nespočet vyložených šancí, zejména ve druhé půli,
kdy už ke konci hostům docházely síly. Tímto výkonem by rozhodně v „A“ třídě díru
do světa domácí hráči neudělali. Svěřenci trenéra Blažka a Hurdy mají ještě týden
na to, aby se svým výkonem něco udělali. Soupeř z Ledče nebude rozhodně
snadným soustem a jde o to, aby se opět neopakoval „propadák“ jako z úvodu
podzimu.
 Samotný zápas se vyvíjel pro domácí velmi příznivě. Již ve 3. min. využil hrubé
chyby hostující obrany Papež a poprvé rozvlnil střelou po zemi síť košetické branky.
O chvíli později orazítkoval z hranice vápna Hovorka břevno a ve 23. min rovněž
Hovorka našel přesně A. Hejdu, ten s přehledem zvyšoval na 2 : 0. Hosty
inkasované branky nezlomily a právě díky chybám pelhřimovské obrany a záložní
řady nebezpečně několikrát zakončovali. Naštěstí je vždy provázela střelecká smůla
nebo jim stál v cestě gólman Dvořák. Ve 37. min. po faulu Máci dokonce selhali při
exekuci pokutového kopu, který poslal Vejsada vedle tyče. Ač hosté do konce
úvodní části nebyli horším týmem, ještě jednou před přestávkou z kopačky Pavouka
do šatny inkasovali.
 Po změně stran byla domácí rezerva jednoznačně lepším týmem a s postupem
času, jak hostům docházeli síly, si domácí hráči vytvářeli vyložené šance, které
však trestuhodně zahazovali nebo Košetice podržel dobře chytající Dufek. A když
byl už překonaný, tak po střele Kmocha a jednom rohu chytalo za něj dvakrát
břevno jeho branky. A tak až v 83. min. se prosadil po několika „loženkách“
konečně Rumanovský a stanovil tak konečný účet zápasu. Ze strany Košetic
poměrně obětavý výkon, ze strany FK velké herní zklamání.

 Převzato z webu FK Pelhřimov. 
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