
Košetice - Kamenice nad Lipou 3:0

Datum: 15. 08. 2011

V první domácím utkání jsme před výbornou diváckou kulisou slavili první výhru.

V utkání jsme se museli obejít bez vykartovaného Holana, za kterého v brance
zaskakoval v minulém zápase na stoperu hrající Fenár. Jediným naším střídajícím
hráčem pak byl Patrik Filípek. Do utkání i proto jako favorit vstupovala Kamenice, a
přestože bychom před zápasem brali i bod, po výborném kolektivním výkonu jsme
si připsali hned tři.
 Kamenice měla po většinu zápasu více ze hry a držela častěji míč. Přesto se do
jasných příležitostí nedostávala a nebezpečnějším týmem jsme byli hned od úvodu
my. První tutovku zazdil Sovka, který se sice výborně prodral přes bránícího
protihráče, ale pak mířil vedle. Chvíli poté mohl skórovat i A. Vejsada, ale po centru
Sovky přestřelil z pár metrů nejen branku, ale i pletivo za ní. K brance tak vedlo až
další zaváhání hostů. Ti zcela zapomněli na P. Bystričana, který šel sám na
brankáře a přihrávkou vybídl ke skórování do prázdné branky Kubů, pro něhož už
nebyl problém poslat nás do zaslouženého vedení. Stejný hráč pak ještě před
přestávkou na dvakrát dotlačil míc do sítě po rohu A. Vejsady. 
 Ve druhé půli hosté znatelně přidali na tempu a přitlačili nás k vlastní šestnáctce. Z
tlaku se nám vůbec nedařilo vymanit a kontaktní branka byla na spadnutí. Naštěstí
pro nás ale byli Kameničtí v koncovce bezzubí a jedinou jejich stoprocetní šanci
zmařil výborným zákrokem Fenár, který celý zápas odchytal naprosto spolehlivě a s
přehledem. V samém závěru pak hosté po rychlém brejku inkasovali ještě jednou,
když se sám před brankářem nemýlil A. Vejsada. 
 Kamenici jsme tak porazili 3:0, ačkoli o vítězství jsme za výrazné podpory
fanoušků museli bojovat až do poslední minuty. 

  Fakta z utkání:

  Košetice - Kamenice nad Lipou 3:0 (2:0)

  Branky Košetic: Kubů 2, A. Vejsada

 Sestava Košetic: Fenár - Mazanec, Suk, T. Vejsada, Kadlec - Mareš (Filípek), A.
Vejsada, Vlk - Sovka, P. Bystričan 
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