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Jako jistý postupující jsme zavítali na půdu týmu bojujícího o udržení a přes drobné
potíže v první půli jsme dokázali nakonec celkem v pohodě získat tři body do
tabulky a vstřelit jubilejní stou branku v tomto ročníku.

Na hřišti ve Vyskytné se snad nedá odehrát pohledný zápas a zvítězí spíše tým,
který se dopustí méně chyb a naopak ty soupeřovi potrestá. Kombinace na nerovné
a malé ploše je velice obtížná, a tak domácí spoláhají hlavně na nakopávané míče.
My jsme se sice hlavně ze začátku pokoušeli o postupné útoky, ale příliš často jsme
kazili přihrávky a tak větší šanci na úspěch znamenalo dostat domácí obranu pod
tlak třeba i dlouhým nákopem a těžit z územní převahy.
 První šanci měl po přihrávce Sovky T. Vejsada, ale domácí gólman zvládl míč
vyrazit. O pár minut později se ale Vejsada již prosadil, když zužitkoval přesnou
přihrávku Vlka. Poté jsme darovali domácím hned několik šancí, z nichž se i jedna
ujmula a skóre bylo srovnáno. Vedení na naši stranu vrátil po další rychlé akci A.
Vejsada a stanovil poločasový stav na 1:2.
 Ve druhé půli jsme domácí přehrávali výrazněji a náš náskok také narostl. Na 1:3
po trestném kopu zvýšil hlavou neobsazený Sovka. Další branku přidal po úniku A.
Vejsady sám před brankářem Vlk. Tento gól byl již brankou číslo 100 (!), kterou
jsme v probíhajícím ročníku soupeřům vstřelili, a to se pochopitelně nemůže obejít
bez příspěvku úspěšného střelce do kasy.
 Na konečných 1:5 pak v samém závěru pečetil opět Vlk. 

  Fakta z utkání:

  Vyskytná - Košetice 1:5 (1:2)

 Branky Košetic: Vlk 2, T. Vejsada, A. Vejsada, Sovka 

 Sestava Košetic B: J. Duffek - Mazanec, Bystričan, Běloch, Kadlec - T. Vejsada,
Suk, A. Vejsada, Šoula - Vlk, Sovka

   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                             1 / 1

http://www.tcpdf.org

