
Košetice - Nový Rychnov 4:2

Datum: 29. 05. 2011

Díky vítězství nad druhým Novým Rychnovem jsme si již tři kola před koncem
soutěže zajistili prvneství v Poutník lize a postup do I. B třídy!

V první půli byla k vidění kvalitní podívaná, kdy jsme sice měli častěji míč na
kopačkách a byli jsme celkově nebezpečnější, rozhodně jsme ale nemohli
zapomínat ani na zadní vrátka. Hned v úvodu pěknou střelu Mareše zlikvidoval
Holan. Do vedení nás poslal povedenou hlavičkou po rohovém kopu Vlk. Na rozdíl
dvou branek mohl zvýšit T. Vejsada, ale sám před brankářem ještě hledal
pokrytého Kubů. Hosté se prakticky z první vážnější šance dočkali vyrovnání, když
Čech těžký centr jen vyrazil, T. Vejsada ho nedokázal odpravit do bezpečí a
rychnovský hráč propálil vše, co mu stálo v cestě. Naštěstí poměrně záhy vrátil
vedení na naše kopačky Suk, který krásnou střelu z 25 metrů otřel o břevno a
rozvlnil podruhé v zápase síť za Holanem.
 Hned v úvodu druhé půle ale bylo vyrovnáno. Běloch jako poslední hráč v poli
neodhadl přesně dráhu míče a dal hostujícímu hráči šanci postupovat sám na
brankáře. Ten bez problémů obešel Čecha a srovnal. Rozhodující branka utkání
padla pro Rychnov smolně, když Mareš rozehrál do strany na naběhnuvšího
Mazance, ten poslal centr do vápna a stoper hostů míč tečoval za bezmocného
Holana. Čtvrtou branku pak přidal Kubů, který využil zmatku v hostující obraně,
obešel brankáře a skóroval do prázdné branky.

 Vítězství to bylo z naší strany zřejmě zasloužené, ačkoli Novýc Rychnov hrál
zejména v první půli dobře a čtvrtá branka padla po sporném autu (hostujícím
pomezním zpočástku avizovaném, ale ve chvíli, kdy se na něj obrátil hlavní sudí již
nesignalizovaném).

 Tři kola před koncem tak máme jistý postup a třetí trofej v sezóně (po vítězství na 
zimním turnaji a prvenství v Poutník lize) můžeme přidat hned ve středu, kdy se ve
finále Poháru OFS střetneme jako trojnásobní vítězové v řadě s Hořepníkem. 

  Fakta z utkání:

  Košetice – Nový Rychnov 4:2 (2:1)

 Branky Košetic: Vlk, Suk, Kubů, vlastní 

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