
Košetice – Lučice 5:2

Datum: 05. 09. 2011

Přestože jsme v zápase museli dotahovat dvoubrankové manko, nakonec jsme v
pohledném souboji skóre otočili a připsali si vítězství 5:2. 

Úvodní minuty byly jednoznačně v naší režii, ale z převahy jsme vedení nevytěžili.
Nejblíž brance byl T. Vejsada, který sebral odražený balón, ale jeho nedůraznou
střelu obránce zastavil ještě před brankovou čarou. 
 Poté ale následovala čtvrthodina hrůzy, během které hosté po rychlých útocích
postupovali čtyřikrát sami na Holana. Ten jednou zachránil, jednou mu pomohla
tyč, ale hned dvakrát bezmocně sledoval, jak míč končí za jeho zády v síti.
 Naštěstí nás ale ani takovýto vývoj nesrazil na kolena a hodně rychle jsme se
dokázali vzpamatovat a znovu převzít otěže zápasu. Po centru nejprve na 1:2 snížil
hlavou nekrytý Kadlec. O pár minut později se za obranu Lučice dostal T. Vejsada,
ale jeho pokus skončil jen na břevně. Tím akce ještě nekončila a po dalším závaru
napálil nekompromisně odražený míč do sítě A. Vejsada a vyrovnal. 
  Druhou půli jsme opět začali náporem, drželi jsme balón, dobře kombinovali a
tentokrát se i dostávali do šancí a ty proměnili. Obrat ve skóre dokonal svou druhou
brankou A. Vejsada a do dvoubrankového vedení nás poslal po povedené kombinaci
Sovka.
 Za stavu 4:2 se aktivity ujala Lučice, ale přes pozornou obranu se do zakončení
příliš nedostávala, nebo spolehlivý Holan pokusy zlikvidoval. Z našich řad se
nejčastěji do ohrožení soupeřovy branky dostal Sovka, ale chyběl mu klid v
koncovce. Definitivní podobu výsledku dal až v samém závěru povedeným
obstřelením brankáře Kubů. 

 Po úvodních 5 kolech jsme se určitě nečekaně objevili na čele tabulky a v
sousedním Hořepníku už spekulují, jestli postoupíme do A. třídy..
 Každopádně hned následující kolo zajíždíme na půdu zatím druhého Tisu, který má
stejnou zápasovou bilanci, jen horší skóre a z vedoucí pozice nás může sesadit.
Jeho pozice bude ulehčena i tím, že nám by měli chybět hned tři hráči základní
sestavy. 

  Fakta z utkání:

  Košetice – Lučice 5:2 (2:2)

 Branky Košetic: 

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