
Zimní příprava 2011

Datum: 02. 01. 2011

Aktualizováno: 13.3.2011
 Zimní příprava začína prvním tréninkem v sobotu 15.1.2011 ve 14:00. Sraz u
školy ve 13:45. S sebou věci na ven i do tělocvičny.
 Následně by měly být tréninky každou sobotu ve stejný čas, pokud se nedohodne
něco jiného. 
Od 5.2. začíná zimní turnaj na umělé trávě v Pelhřimově. Zároveň by bylo potřeba i
jednou týdně trénovat. Takže se bude muset dohodnout co a jak. 

V rámci přípravy na turnaji v Pelhřimově sehrajeme postupně zápasy s Novým
Rychnovem, Pelhřimovem B, Černovicemi, Horní Cerekví a Třeští. Poslední
přípravný zápas by pak měl být s rezervou Pacova. Samí lepší soupeři, takže jsem
docela zvědavý na naši bilanci.. 

 Případné změny ohledně tréninků nebo zápasů budou stejně jako informace o
odehraných přípravných zápasech zveřejňovány zde.

 ________________________________________

 ZIMNÍ TURNAJ V PELHŘIMOVĚ

  Košetice - Nový Rychnov 3:2 (1:1)

  Branky Košetic: Sovka, Lhota, Mazanec

 Sestava Košetic: Jíša - Mazanec, Zajíček (Filípek), Běloch, Vodrážka - Šoula, A.
Vejsada, Kubů, T. Vejsada - Sovka, Lhota 

 V prvním přípravném utkání jsme se střetli s hlavním rivalem v Poutník lize,
týmem Nového Rychnova. V našem dresu se poprvé představil Pavel Běloch, který
přichází na hostování z Ústrašína. Vedení v zápase se ujal Rychnov, pak jsme ale do
půle vyrovnali Sovkou a ve druhém poločase díky brankám Lhoty a Mazance skóre
otočili v náš prospěch. Těsně před koncem pak Rychnov jen snížil z nařízené
penalty. 

  Košetice - Pelhřimov B 3:2 (2:1)
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  Branky Košetic: Kubů 2, Sovka

 Sestava Košetic: Čech - Mazanec, Běloch, Suk, Filípek - Šoula (Zajíček), A.
Vejsada, Mareš, T. Vejsada - Sovka, Kubů 

 Ve druhém kole jsme se střetli s domácí rezervou, která po několika postupech v
řadě zakovila v A třídě a hraje tedy o dvě soutěže výše než my. Tento rozdíl ale na
hřišti nebyl znát a po většinu zápasu jsme naopak byli my lepším týmem. Domácí
poslal do vedení hlavou Hurda, ale stejně jako v prvním zápase jsme nepříznivé
skóre dokázali otočit. Tentokrát se nám to podařilo již do poločasu, když se dvakrát
krátce po sobě prosadil sám před brankářem Kubů. Nástup do druhé půle nám ale
nevyšel a domácí po dvou minutách srovnali. Vítěznou branku vstřelil po dlouhém
nákopu Sovka, který se dostal za domácí obranu a sám před Dvořákem nezaváhal.
Ve zbytku utkání drželi míč častěji domácí, ale do šancí se nedostávali a
překvapivé, ale zasloužené vítězství jsme uhájili. 

  Košetice - Černovice 2:0 (2:0)

  Branky Košetic: Kubů 2

 Sestava Košetic: Čech - Kadlec, Běloch, Bystričan, Filípek - Mazanec, A. Vejsada,
Mareš, T. Vejsada - Sovka, Kubů 

 V třetím utkání byl naším soupeřem tým Černovic působící v I. B třídě. Na
pelhřimovské umělé trávě bylo opět k vidění pohledné utkání, v němž jsme si
dokázali vypracovat více šancí a zaslouženě jsme zvítězili. V prvním poločase, který
přinesl přeci jen kvalitnější hru než druhá část zápasu, měly zpočátku převahu
Černovice a nám chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa. Pak jsme však začali
lépe kombinovat a díky tomu i více ohrožovat soupeřovu branku. Vedoucí gól padl
po rohovém kopu, který před branku vrátil T. Vejsada a Kubů předskočil
vybíhajícího brankáře. O několik minut později náš náskok zvýšil opět Kubů, když
se po přihrávce Bělocha uvolnil na vápně a sám před brankářem se nemýlil.
Poločasové skóre 2:0 v náš prospěch se pak ve druhé půli nezměnilo, přestože
příležitostí ke vstřelení další branky bylo k vidění několik, a to povětšinou na naší
straně. Černovice sice začaly držet více míč a také naše nasazení částečně opadlo,
přesto jsme především díky rychlým protiútokům branku soupeře ohrožovali častěji
než on tu naši. 

  Košetice - Horní Cerekev 4:3 (1:2)

  Branky Košetic: Vlk 2, Kubů 2

 Sestava Košetic: Čech - Mazanec, Běloch, Suk (Zajíček), Filípek - Kadlec, A.
Vejsada, Mareš, T. Vejsada - Vlk, Kubů 
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 V předposledním zápase v rámci zimního turnaje jsme změřili síly s Horní Cerekví
působící v I. B třídě. Utkání přineslo poměrně vyrovnaný boj, kterému by nejspíše
slušela remíza. Z vítězství jsme se ale nakonec radovali my, ačkoli k němu po
většinu času měla blíže Cerekev. Ta se v zápase prosadila jako první, ale skóre brzy
srovnal povedenou ranou Vlk. Do přestávky padl ještě jeden gól a tentokrát znovu
do naší branky. Cerekev ve druhé půli vedení ještě navýšila a ještě 15 minut před
koncem byl stav 1:3 v náš neprospěch. Pak ale Cerekvičtí nepochopitelně polevili v
koncentraci, začali vyrábět chyby a sami se dostávali pod tlak. Nepřesnou
rozehrávku potrestal Kubů a snížil na 2:3. O pár minut později skóre po pěkné
kombinační akci vyrovnal Vlk a v samém závěru o našem vítězství rozhodl Kubů,
který se sám před brankářem nemýlil. 

  Košetice - Třešť 2:2 (1:2)

  Branky Košetic: A. Vejsada, Lhota

 Sestava Košetic: Čech - Mazanec, T. Vejsada, Vodrážka, Filípek (Šoula) - Kadlec,
A. Vejsada, Mareš, Vlk - Kubů, Lhota 

 Poslední utkání zimního turnaje na pelhřimovské umělé trávě jsme odehráli proti A
- třídní Třešti. Před zápasem jsme byli v tabulce na prvním místě a k vítězství v
turnaji nám stačilo uhrát remízu. Třešť v případě vítězství v zápase taktéž mohla
pomýšlet na turnajové prvenství.
 Stejně jako ve všech předchozích zápasech jsme i tetokrát odehráli vyrovnané
utkání, přičemž ve druhé půli jsme měli dokonce více ze hry. Vedení se dvakrát
ujala Třešť, my jsme dvakrát skóre dokázali srovnat. Nejprve jsme inkasovali z
přísně nařízené penalty, na 1:1 z trestného kopu vyrovnal A. Vejsada. Pak jsme
neubránili trestný kop a inkasovali na 1:2. Ve druhé půli ale po přesné přihrávce
Vlka vyrovnal Lhota. Ve zbytku utkání jsme měli další slibné možnosti ke vstřelení
branky, a tím pojištění potřebného výsledku pro vítězství v turnaji, nakonec jsme
ale museli bojovat až do samého závěru. 
 Zimní turnaj jsme tak vyhráli s jedinou ztrátou za remízu s Třeští, navíc se Lukáš
Kubů se šesti brankami stal nejlepším střelcem turnaje. 

  

  ________________________________________

 Košetice - Budíkov 1:2 (0:1)

  Branka Košetic: A. Vejsada

 Sestava Košetic: Jíša - Filípek (Vodrážka), Běloch, T. Vejsada - Šoula (Zajíček), A.
Vejsada, Mareš, Vlk - Sovka, Kubů, Lhota 
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 Další přípravné utkání jsme odehráli na humpolecké umělé trávě proti Budíkovu,
který momentálně bojuje o udržení v 1. B třídě. Přestože jsme byli lepším týmem,
odcházeli jsem tentokrát poraženi, když jsme doplatili na neproměnění řady šancí. 
 První branku vstřelil hlavou Kubů, ale kvůli údajnému ofsajdu neplatila. Do vedení
tak šel náš soupeř, když jsme chybovali v rozehrávce a střelou ze 35 metrů
budíkovský útočník přehodil zřejmě příliš vepředu stojícího Jíšu. I přes inkasovanou
branku jsme nevypadli z tempa a díky rychlému přechodu do útoku jsme se
dostávali do šancí. Ty ale zůstaly nevyužity. Skóre tak srovnal až ve druhé půli z
trestného kopu A. Vejsada. Ještě předtím dopravil míč do soupeřovy sítě znovu
Kubů, ale tentokrát očividně v rozporu s pravidly, když rohový kop do branky
usměrnil rukou. Ve druhé půli jsme po většinu času měli výraznou převahu, ale po
jednom rychlém protiútoku jsme z ofsajdové situace inkasovali a Budíkov své
vedení dokázal již ubránit. 
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