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S rezervou Chotěboře jsme předvedli tragický první poločas, ale díky zlepšení ve
druhé půli jsme dokázali skóre otočit a nakonec vybojovat tři body.

Po solidním výkonu na hřišti aktuálně vedoucího týmu tabulky z Kožlí jsme chtěli s
rezervou Chotěboře minimálně bodovat. ÚVodní dějství jsme ale absolutně nezvládli
a zaslouženě jsme po odehraných 45 minutách prohrávali. Naštěstí jen
jednobrankovým rozdílem. Domácí nás po celou dobu přehrávali, u odražených
míčů jsme byli později, v soubojích nedůrazní a hlavně jsme si nebyli schopni dát
dvě tři přihrávky v řadě. Chotěboři jsme tak jejich snahu o vybojování prvních
letošních bodů hodně ulehčovali. Branku jsme pak inkasovali chvíli před půlí po
rohovém kopu, když se důrazný domácí útočník prodral do zakončení a z pár metrů
nedal hlavou Holanovi šanci.
 Vstup do druhé půle nějakému zlepšení nenasvědčoval - Sovka s Kubů si dokonce
museli zopakovat úvodní rozehrávku, protože ani tu nezvládli správně. S novým
rozehráním se ale obraz hry razantně změnil a zlepšeným pohybem, větší
bojovností a přesnou kombinací jsme dostali domácí pod výrazný tlak. Ten ve
vyrovnávací branku po přesném pasu přetavil s pomocí teče obránce tvrdou střelou
T. Vejsada. K otočení skóre pak vedla Sukova rozehrávka z půle hřiště, kterou
domácí stoper přesnou hlavičkou prodloužil až za záda bezmocného gólmana. Další
velmi dobré šance Kubů, Vlka a Sovky bohužel zůstaly nevyužity. Domácí tak byli
stále ve hře a s přibývajícími minutami začali i oni více hrozit a ve snaze vyrovnat
skóre se i několikrát dostali do zakončení. Překonat Holana se jim ale nepodařilo, a
když v poslední minutě sudí neposoudil hraní Fenára rukou ve vlastní šestnáctce
jako přestupek proti pravidlům, vítězství jsme již uhájili a po dvou remízách z
venkovních hřišť jsme mohli slavit i první tři body z pozice hostujícího týmu. 

  Fakta z utkání:

  Chotěboř B - Košetice 1:2 (1:0)

  Branky Košetic: T. Vejsada, Suk

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