
Košetice - Hořepník 5:2

Datum: 05. 10. 2010

V dalším domácím utkání jsme přivítali Hořepník. Ten se před derby chlubil více jak
rok trvající neporazitelností, díky které postoupil do okresního přeboru, kde se
momentálně nachází v horních patrech tabulky.

Před slušnou diváckou kulisou byl v Košeticích vidět pohledný zápas, v němž jsme
měli po většinu času nad soupeřem navrch. Do vedení jsme šli po čtvrthodině po
trestném kopu T. Vejsady, jehož střela zamířila od břevna do brány. Poté přišla
pasáž, která rozezlela hostující hráče a fanoušky. Nejprve se dožadovali pokutového
kopu poté, co v našem vápně upadl T. Dlouhý mezi dvěma bránícími hráči. Zde se
penalta nepískala. Naopak se pískala o pár minut na druhé straně, když byl
faulován Lhota. Dle mého názoru rozhodčí v obou případech rozhodl správně. Na
2:0 tak z penalty zvýšil A. Vejsada.
 Do konce prvního poločasu na tříbrankový rozdíl ještě zvýšil Sovka, když dopravil
do sítě přihrávku Kubů, který se výborně prokličkoval po levé straně.
  Ve druhém dějství se Hořepník zlepšil a my naopak zase ubrali. Výsledkem tak
byly dvě branky na obou stranách. Už na 4:0 zvyšoval Sovka, opět po přihrávce
Kubů. Pak se dostali ke slovu hosté a Moravec tvrdou střelou z 20 metrů s pomocí
tyče překonal Čecha. Čtyřbrankový náskok nám mohl vrátit Lhota, ale z 10 metrů
přestřelil úplně prázdnou branku. Skóre se tak měnilo až po brance střídajícího
Šouly. Na konečných 5:2 pak upravil T. DLouhý, který proměnil penaltu po faulu na
svou osobu.
  Nad Hořepníkem jsme zvítězili zaslouženě, přičemž konečné skóre mohlo být ještě
vyšší. V dalším kole zavítáme na hřiště silného Nového Rychnova. 

  Fakta z utkání:

  Košetice – Hořepník 5:2 (3:0)

 Branky Košetic: Sovka 2, T. Vejsada, A. Vejsada (pen.), Šoula 

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