
Košetice - Jiřice 3:0

Datum: 08. 11. 2010

V předehrávce prvního jarního kola jsme přivítali na našem hřišti Jiřice a po dobrém
výkonu zejména ve druhé půli jsme si připsali další tři body do tabulky.

Vstup do utkání jsme měli vskutku povedený, když hned náš první útok po
přihrávce Lhoty proměnil v branku Kubů. To nás samozřejmě povzbudilo, ale
zdaleka nic jsme neměli vyhráno. Hosté z Jiřic se přes rychle inkasovanou branku
nesložili a byli nám zejména v úvodním dějství vyrovnaným soupeřem. K vidění tak
byl kvalitní fotbal s nasazením a důrazem na obou stranách. Naše vítězství mohl
opět po asistenci Lhoty navýšit T. Vejsada, ale ukvapenou střelou netrefil branku.
Obrovskou šanci měl i Sovka, který postupoval sám na branku, ale nedal. Na druhé
straně výborným zákrokem nedovolil Jiřicím srovnat skóre Čech.
 Další branky tak divácí viděli až po přestávce. 
  Ve druhé půli jsme se dokázali ještě zlepšit a především ve středu pole jsme
získali nad hosty navrch. Jiřice jsme moc ke hře již nepustili, naopak jsme se
dokázali dvakrát prosadit díky zisku míče a rychlé útočné akci. Njeprve T. Vejsada
zachytil hostující rozehrávku, posunul míč na Kubů, který prudkým přízemním
centrem vyzval ke skórování Sovku. Za stavu 2:0 se nám už přeci jen lépe dýchalo
a i do šancí jsme se dostávali snáze. Při naší třetí brance jsme opět potrestali ztrátu
míče ze strany hostů. Dlouhým nákopem se míč dostal k A. Vejsadovi, ten si poradil
s obráncem, nacentroval míč na Vlka a ten byl po posunutí míče ve vápně faulován.
Nařízenou penaltu pak proměnil A. Vejsada a stanovil konečné skóre na 3:0. 

  Fakta z utkání:

 Košetice - Jiřice 3:0 (1:0)

  Branky Košetic: , Kubů, Sovka, A. Vejsada

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