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Datum: 27. 09. 2010

V utkání s do té doby druhým celkem tabulky jsme dvakrát šli do vedení, ale ani
jednou jsme ho bohužel nedokázali udržet.

Na umělé trávě v Pelhřimově se za nepříznivého počasí hrál poměrně kvalitní zápas,
v němž jsme byli zejména ve druhém poločase jednoznačně lepším týmem, ale po
devadesáti minutách se nakonec body dělily.
 První skutečně stoprocentní šanci měli domácí, když Čechovi vypadl trestný kop,
ale dorážející hráč přestřelil. My jsme jsme se do vedení dostali po 25. minutách
hry, když se krásně ze 30 metrů trefil Kubů. Další velkou příležitost Lhoty vychytal
výborný domácí gólman, kterého v samém závěru poločasu nepřekonal hlavičkou
ani Sovka. V té době byl ale stav již vyrovnaný, když jsme špatně vyběhli po
odvrácení standardní situace, domácí vrátili míč před branku a Vaněk prostřelil
Čecha. 
 Ve druhé půli se hrálo pod naší taktovkou, Maraton se k zakončení prakicky
nedostal. Z tlaku jsme ale vytěžili jen jednu branku, a jak se ukázalo - to nestačilo.
Po přihrávce T. Vejsady se do odkryté branky se štěstím trefil Sovka. Po inkasované
brance domácí přeci jen přidali na tempu a my jsme jim pomohli i několika fauly na
naší polovině. Vyrovnávací branku jsme inkasovali prakticky stejně jako v první půli
- odvrácená standardka, nakopnutý míč zpět břed branku, pohotové zakončení
domácího Musila, který nedal Čechovi šanci.
 Utkání bohužel pro nás mělo ještě nepříjemnou dohru. Jelikož ve druhé půli
nervozita na obou stranách vzrostla, došlo k řadě prodlev. Rozhodčí Faltýnek, aby si
nepřidělával starosti, zápas ovšem ukončil hned po uplynutí 45. minuty. Suk za
kritiku tohoto rozhodnutí následně obdržel červenou kartu. To je nepříjemná ztráta
před derby s Hořepníkem, který již přes rok táhne sérii bez prohry a na sobotní
vzájemny zápas na našem hřišti je evidentně natěšený.. 

  Fakta z utkání:

  Maraton Pelhřimov - Košetice 2:2 (1:1)

  Branky Košetic: Kubů, Sovka

 Sestava Košetic: Čech - Mazanec, Suk, Bystričan, Vodrážka (Nevšímal) - T.
Vejsada, A. Vejsada, Kubů, Kadlec (T. Příhonský) - Sovka, Lhota 
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