
Košetice - Nová Cerekev 3:2

Datum: 17. 05. 2010

B tým si připsal důležité vítězství a díky zisku tří bodu se posunul na desátou příčku
v tabulce.

Už třetí utkání v řadě na domácím hřišti se nám podařilo vyhrát. I když tentokrát to
nebyla výhra vůbec jednoduchá. Zápas jsme začali dobře a už v 5.minutě uklidil
Lhota míč za záda soupeřova brankáře. Místo toho, aby nás gól uklidnil, začali jsme
hrát nepochopitelně špatně a nedařily se nám ani ty nejjednodušší přihrávky. Trest
na sebe nedal dlouho čekat a v 16.minutě překonal Klapku v naší bráně Němec a
aby toho nebylo málo o 7 minut později jsme už prohrávali 1:2. Na to tým z
Cerekve vsadil na tvrdou a někdy až zákeřnou hru s tím, že bude výsledek takto
bránit. Ve 32.minutě ale utekl po pravé straně Sovka a přízemním centrem od
rohového praporku našel Bureše a ten z voleje srovnal na 2:2. Na to se hra ještě
více vyostřila a rozhodčí musel tahat první červenou kartu v utkání hráči z Cerekve.
Do kabin se šlo za stavu 2:2.
 Po přestávce už bez Sovky ale s jedním hráčem v poli navíc jsme chtěli zápas
rozhodnout v náš prospěch, bohužel jakoby jsme měli svázané nohy a ani proti
deseti se nám nedařilo. Naopak to byli hosté, kdo byl nebezpečnější. V 73.minutě
musel pod sprchy po druhé žluté další hráč z Cerekve. Ale ani to nám moc
nepomohlo a stále jsme byli bezzubí. Až v 88.minutě se z 18ti metrů napřáhl Tomáš
Bejček a nádhernou střelou, která se ještě otřela o břevno skóroval a tím nám
vystřelil důležité 3 body, na které jsme se opravdu hodně nadřeli.skóroval a tím
nám vystřelil důležité 3 body, na které jsme se opravdu hodně nadřeli. 

  Fakta z utkání:

  Košetice B – Nová Cerekev 3:2 (2:2)

 Branky Košetic: Lhota, Bureš, Bejček T. 

 Sestava Košetic B: Klapka P. - Bejček J., Zajíček, Strakay, Filípek, Bejček T., Štyx,
Klapka T., Sovka (46. Most), Bureš, Lhota
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