
Košetice - Žirov 3:2

Datum: 24. 04. 2011

V podzimní části sezóny byl Žirov jedním ze tří týmů, s nimiž jsme ztratili body,
když utkání skončilo remízou 1:1. Tentokráte jsme si tři body za vítězství připsali,
ačkoli Žirovští měli k remíze znovu blízko.

První poločas se nesl ve znamení naší převahy, ale stav po odehraných 45 minutách
byl vyrovnaný. Z řady šancí nebo nadějně se vyvíjejících příležitostí jsme dokázali
skórovat pouze jedinkrát a vyrovnání jsme Žirovu naopak doslova darovali. Do
vedení jsme šli díky brance T. Vejsady, jehož pokus po rohu byl nejprve zblokován,
ale k odraženému míči se ten samý hráč dostal nejrychleji a střelou pod břevno
nedal brankáři šanci. Poté několikrát nebezpečně zahrozil Běloch, ale ani jeden jeho
pokus se neujal, když hlavičku zastavilo dokonce břevno. Tyč pak znovu zazvonila
po trestném kopu Kubů. Žirov se v úvodní části převážně bránil a vyrovnání se
dočkal po zaváhání Čecha. Ten podběhl dlouhý nákop, nakonec ho stihl ještě
vyrazit na břevno, ale žirovský útočník měl k míči nejblíže a pohodlně do prázdné
sítě skóroval. 
 Ve druhé půli nebyla naše hra již tak kvalitní, ale k vítězství nás nasměrovaly dvě
přesné hlavičky Kubů. Ten nejprve zužitkoval centr Bělocha a v samém závěru
zápasu pak i přihrávku Šouly. Zejména druhý a nakonec vítězný gól byl nesmírně
důležitý, jelikož jen o pár chvil předtím Žirov srovnal stav utkání na 2:2 a pomalu
to vypadalo, že by se body i v odvetě mohly dělit.

 Nakonec jsme tedy bodovali naplno a díky dalšímu zaváhání našeho nejbližšího
pronásledovatele - Nového Rychnova jsme momentálně v tabulce Poutník ligy na
první příčce s šestibodovým náskokem na druhý Rychnov. 

  Fakta z utkání:

  Košetice - Žirov 3:2 (1:1)

  Branky Košetic: Kubů 2, T. Vejsada

 Sestava Košetic: Čech - Mazanec, Suk, S. Bystričan, Kadlec (Vodrážka) - A.
Vejsada, Mareš (P. Bystričan), Běloch, T. Vejsada - Kubů, Sovka (Šoula) 
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