
Košetice - Maraton Pelhřimov 2:1

Datum: 17. 05. 2011

Domácí utkání s třetím týmem tabulky jsme po rozpačitém úvodu nakonec zvládli a
připsali jsme si důležité tři body.

V uplynulém týdnu jsme odehráli jednak utkání s Maratonem Pelhřimov, ale ještě
předtím jsme ve středu na hřišti Jiřic vybojovali po vítězství 3:1 (branky: A.
Vejsada, Kubů, Bureš) postup do finále Poháru OFS, v němž se střetneme s
Hořepníkem.

  První půle zápasu s Maratonem nabídla poměrně vyrovnaný duel, v němž ze
začátku byli nebezpečnější hosté, s přibývajícími minutami jsme ovšem otěže hry
přebírali my. Maraton si také vypracoval první tutovku a hned ji dokázal využít a šel
do vedení. Branka padla po rychlé akci po straně hřiště a přihrávce před branku na
nepokrytého Pavouka, který neměl problém překonat bezmocného Čecha. Kdyby o
pár minut později Vaněk postupující sám na brankáře zvýšil na 0:2, byla by naše
situace již velmi svízelná. Naštěstí se ale s výborným zákrokem v pravý čas vytasil
Čech. Vyrovnání jsme se dočkali po seběhnutí Vlka za hostující obranu a jeho křižné
přihrávce, kterou z bezpostření blízkosti do prázdné branky usměrnil T. Vejsada. 
 Klíčový okmažik druhé půle přišel hned v jejím úvodu, když hostující předstoper
pouštěl míč na stopera, ale nezaznamenal, že mezi nimi je ještě A. Vejsada. Ten se
tak zmocnil lehce míče a postupoval na posledního hráče hostující obrany, obhodil
si ho a stoper Maratonu situaci hasil faulem, avšak za cenu červené karty. Po
takřka celý druhý poločas jsme tak hráli v početní převaze, zatlačili Maraton na jeho
vlastní půli a po centru Sovky a přesné hlavičce Kubů přidali i vedoucí branku.
Gólovou pojistku se nám ovšem přes několik náznaků šancí přidat nepodařilo, a tak
jsme se až do samého závěru museli mít na pozoru, abychom se nedopustili nějaké
chyby a nedali zkušeným hostům šanci vyrovnat skóre. Nakonec se tak nestalo a po
závěrečném hvizdu jsme se mohli radovat z důležitého a zaslouženého vítězství. 

  Fakta z utkání:

  Košetice – Maraton Pelhřimov 2:1 (1:1)

 Branky Košetic: Vejsada T., Kubú 

 Sestava Košetic B: Čech – Mazanec, Běloch, Suk, Kadlec, T. Vejsada, A. Vejsada,
Kubů, Mareš, Sovka, Vlk (89. Filípek)
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