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V druhém domácím utkání v řadě jsme tentokrát nedokázali navázat na výkon z
minulého týdne a bohužel jsme prohráli. Utkání přitom bylo do značné míry
ovlivněno těžkým zraněním našeho brankáře Duffka.

V první půli se v Košeticích hrálo oboustranně vyrovnané bojovné utkání ve
vysokém tempu. Smutnou kaňkou je ale vážné zranění našeho brankáře Honzy
Duffka, který na srážku s hostujíícm útočníkem a následný pád doplatil (zřejmě)
zlomeninou holenní i lýtkové kosti...

 První velmi dobrou příležitost otevřít skóre měl Sovka, ale jeho hlavička skončila
těsně nad brankou Holanovy branky. Vedení se tak ujali hosté. Ti dokázali překonat
Bystričana, který se postavil do branky místo Duffka, po rychlé akci po naší pravé
straně, kterou jsme bohužel nedokázali zavčasu zastavit. Po inkasovaném gólu
jsme dokázali hosty zatlačit a výsledkem byly povedené střely Vejsady a Sovky,
bohužel ale ke gólu nevedly. Skóre na 1:1 srovnal až Vlk. 
 Do šaten se tak odcházelo za vyrovnaného stavu, i když k vedení jsme měli
rozhodně blíže.
 Ve druhé půli tempo hry zřetelně opadlo a tolik šancí již k vidění nebylo. Rychnov
se po trochu náhodné akci dostal opět do vyrovnání, a když pak po nedorozumění
obrany skončil míč potřetí v naší síti, bylo o vítězi skoro rozhodnuto. Proti dobře
hrajícím hostům nám v závěru chyběly totiž nejen síly ale i potřebná kvalita v
kombinaci.

 Utkání tak pro nás skončilo prohrou a spekulovat, že takové góly, co jsme obdrželi,
bychom s Honzou Duffkem v bráně neinkasovali, nemá cenu. Přejme tak alespoň
Honzovi, aby (nejspíše dlouhodobá) léčba probíhala bez komplikací.. 

  Fakta z utkání:

  Košetice – Nový Rychnov 1:3 (1:1)

 Branka Košetic: Vlk 

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