
Nový Rychnov - Košetice 4:3

Datum: 11. 10. 2010

V Novém Rychnově byl k vidění oboustranně pohledný fotbal, v němž jsme bohužel
doplatili na příliš mnoho chyb, které dokázal zkušený soupeř trestat. Poprvé v
sezóně jsme tak z utkání odcházeli s prázdnou, ačkoli dělba bodů by byla
spravedlivější.

V úvodním dějství se hrálo s vysokým nasazením a domácí nás bojovností i kvalitou
přeci jen předčili. Navíc jsme vyrobili jednu hrubku, kterou potrestal střelou z
hranice malého vápna Švec, a pak si Kadlec dal hlavou ukázkového vlastence ve
snaze odvrátit dlouhý nákop před dotírajícím útočníkem. My jsme si vypracovali
spíše náznaky šancí, které domácí obrana odvrátila, a střely ze střední vzdálenosti,
které postrádaly buď přesnost nebo razanci. Navíc nám poměrně vázla kombinace
již od zadních řad. Do šaten se tak odcházelo za stavu 2:0 pro domácí.
 Nástup do druhé půle ale jednoznačně patřil nám a během pouhé čtvrthodiny jsme
skóre utkání otočili v náš prospěch. Nejprve byl ve vápně faulován A. Vejsada a
sám nařízený pokutový kop proměnil, poté po rohu vyrovnal Mazanec a vedení na
naší stranu po závaru v domácí šestnáctce a akci Kubů překlopil Lhota. Nasazené
tempo jsme ale nedokázali udržet a bohužel jsem vlastními chybami zase domácí
vrátili do hry. Nejprve ve středu hřiště nepřesně přihrával T. Vejsada a z rychlého
útoku bylo vyrovnáno, pak jsme po zaváhání stoperské dvojice domácím nabídli
trestný kopu který se zřejmě dal chytat, ale přesto skončil v naší síti. Po deseti
minutách se tak vedení znovu vrátilo na stranu Rychnova a my už jsme do konce
zápasu nedokázali výsledek ani zremizovat, abychom domácí udrželi na
dvoubodový odstup. Pokud totiž vyhrají dohrávku s Plačkovem, dostanou se před
nás v tabulce o jeden bod. 

  Fakta z utkání:

  Nový Rychnov - Košetice 4:3 (2:0)

  Branky Košetic: A. Vejsada, Mazanec, Lhota

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