
Černovice - Košetice 2:2

Datum: 08. 08. 2011

V historicky prvním utkání v krajské soutěži jsme na hřišti Černovic vybojovali
cenný bod za remízu 2:2.

Na zápas jsme přicestovali pouze se 13 hráči, jelikož ve stejném termínu béčko
bojovalo v poháru OFS na hřišti Červené Řečice (prohrálo 1:2, branka Bureš).
Novými tvářemi byl v brance Jiří Holan, který přišel na hostování z Nového
Rychnova, a na stoperu Michal Fenár, jehož jsme již před rokem získali z Lukavce.
 Domácí v uplanulém ročníku B třídy obsadili konečné osmé místo, a tak
pochopitelně byli v zápase favority. A také to byli oni, kdo otevřel skóre zápasu. Již
v 7. minutě se po odraženém balónu dostal domácí střední záložník sám před
Holana a nezaváhal. Úvodní gól nás ale nesrazil a velice rychle jsme dokázali stav
utkání otočit. Nejprve se ve 14. minutě po rychlém protiútoku po přihrávce Vlka
posadil Sovka a o dvě minuty později domácí chybovali v rozehrávce u vlastní
šestnáctky, míče se zmocnil Kubů, byl faulován a A. Vejsada nás z pokutového
kopu poslal do vedení. Po zbytek první půle se pak hrálo vyrovnané utkání, kde
domácí sice o něco častěji drželi míč na svých kopačkách a zahrávali více
standardních situací, ale branka již nepadla.
 Stejně jako se nám nepovedl vstup do prvního dějství, zaspali jsme i úvod druhého
poločasu a hned po 2 minutách bylo srovnáno. Prodloužený aut propadl do naší
šestnáctky na zcela neobsazeného hráče a pro toho nebyl problém zamířit za záda
Holana. Povzbuzeni brzkým vyrovnáním nás pak domácí znatelně přehrávali. Ne ani
tak kombinačně jako spíše těžili z dlouhých nákopů, díky nímž nás na těžkém
terénu dostávali pod tlak, ze kterého se nám nedařilo vymanit a podržet míč po
delší časový úsek na půlce Černovic. Z několika pološancí ale domácí další branku
nevstřelili. Když pak po hrubce Bystričana postupoval domácí hráč sám na branku,
vyběhnuvší Holan jeho šanci zmařil faulem a musel předčasně do sprch. Penalta se
ale naštěstí nekopala, jelikož k zákroku došlo ještě před šestnáctkou. Zbytek utkání
pak dochytal Bystričan a naštěstí žádnou stoprocentní šanci likvidovat nemusel. 
 Bod z venku je tak pro nás vzhledem k průběhu zápasu velice cenným a bylo by
potřeba ho potvrdit bodovým ziskem i v prvním domácím utkání, v němž přivítáme
v sobotu Kamenici nad Lipou. 

  Fakta z utkání:

  Černovice - Košetice 2:2 (1:2)

 Branky Košetic: Sovka, Vejsada z pen. 
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 Sestava Košetic B: Holan - T. Vejsada, Fenár, Suk, Kadlec (P. Bystričan) - S.
Bystričan, Mareš, A. Vejsada, Vlk - Sovka, Kubů
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