
Košetice - Obrataň 9:1

Datum: 01. 11. 2010

Posledním celkem, se kterým jsme v rámci podzimní části sezóny poměřili síly, byla
Obrataň; tým, proti kterému se nám v minulých letech příliš nevedlo.

Tentokrát to ale bylo úplně o něčem jiném, a přes chvilkový výpadek za stavu 3:0,
kdy jsme hostům darovali hned tři možnosti na snížení skóre, jsme celému zápasu
dominovali a postupně přidávali branku za brankou.
 Do vedení nás poslal hlavou Vlk, když zužitkoval centr Kubů. Na 2:0 dával po
rychlém protiútoku sám před brankářem T. Vejsada. Třetí branku v rychlém sledu
přidal po faulu na Lhotu z penalty A. Vejsada. Poté přišel zmiňovaný herní výpadek
z naší strany, kdy na 1:3 snížil vlastní brankou Bystričan a Obrataň poté
neproměnila hned dvě výborné šance. Počtvrté míč za hostujícího brankáře protlačil
s notnou pomocí obrataňských zadáků Sovka. Skóre první půle stanovil na 5:1 A.
Vejsada, který dorazil do sítě míč odražený od břevna.
 Ve druhé půli se hosté nezmohli na větší odpor, přesto na nich bylo symaptické, že
se po celých 90 minut snažili hrát fotbal, nezakopávali míče a nebetonovali. Za nás
další branky přídali Lhota, Suk a dvakrát se trefil A. Vejsada, který tak v zápase
mířil přesně hned čtyřikrát.

 Po odehrané polovině sezóny jsme v tabulce na prvním místě, ale jen o bod před
Novým Rychnovem, který nás jako jediný dokázal porazit. O konečném umístění
tak rozhodnou jarní odvety, které se začnou vzhledem k panujícímu přívětivému
počasí předehrávat již tento týden. V sobou na domácím hřiště přivítáme Jiřice, na
jejichž hřišti jsme po boji zvítězili 1:3.
 

  Fakta z utkání:

  JKošetice - Obrataň 9:1 (5:1)

  Branky Košetic: A. Vejsada 4, Vlk, T. Vejsada, Suk, Sovka, Lhota

 Sestava Košetic: Čech – Mazanec, Bystričan (80. Zajíček), Suk, Kadlec, T. Vejsada,
A. Vejsada, Kubů (55. Vodrážka), Vlk, Sovka, Lhota 
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