
Košetice B - Čejov 4:2

Datum: 20. 09. 2010

V dalším domácím utkání přivítalo naše béčko na domácím hřišti tým Čejova, který
ještě loni hrál okresní přebor. Před tímto utkáním byl tým Čejova na posledním
místě. Jak se mohlo zdát z postavení v tabulce mělo se jednat o jednoznačnou
záležitost i s ohledem na to, že za béčko nastoupili pendlové z áčka, ale opak byl
pravdou.

V první půli se hrálo vyrovnané utkání oba týmy si vytvořili několik střeleckých
příležitostí. V 5. minutě se ujalo naše béčko vedení zásluhou A. Vejsady, který se
dostal sám břed brankáře a s přehledem poslal domácí do vedení. Další dvě velké
příležitosti neproměnili domácí, když se nedokázali prosadit v tváří tvář hostujícímu
brankáři. Hosté ohrozili naši branku především z přímých kopů, kdy orazítkovali tyč
domácí branky a podruhé vyrazil vydařenou střelu hostujícího kapitána Klapka.
Výsledek poločasu byl tedy 1:0 pro domácí.
 Hned v úvodu 2. půle se dostal po přihrávce Sovky do velmi dobré pozice
Pospíchal, ale nedokázal svou šanci proměnit a tak se opakovalo známé nedáš
dostaneš a hosté dokázali využít naši chybu v obraně a vyrovnat v 50. minutě. I
nadále se hrálo vyrovnané utkání se střeleckými příležitostmi na obou stranách.
Domácí poslal podruhé do vedení 75. minutě Sovka, když se trefil levačkou
nechytatelně do šibenice. Hostům se podařilo vyrovnat v 80. minutě, když po hrubé
chybě v obraně prudce vystřelil čejovský hráč, Klapka míč pouze vyrazil a hostující
útočník míč dorazil do odkryté branky. Béčko poslal potřetí do vedení opět A.
Vejsada v 85. minutě. Na rozdíl dvou branek zvýšil v 88. minutě opět Sovka, když
dorazil brankářem vyraženou střelu Bejčka. 

  Fakta z utkání:

  Košetice B - Čejov 4:2 (1:0)

  Branky Košetic: 5. a 85. A. Vejsada, 75. a 88. Sovka

 Sestava Košetic: Klapka - Filípek, Zajíček, Strakay, Žáček(75. Hrnčíř) - Bejček,
Duffek, Vejsada, Štyx (88.Kos) - Sovka, Pospíchal (65. Kadlec) 
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