
Košetice - Lípa 1:0

Datum: 19. 09. 2011

Ve velmi vypjatém zápase jsme dohrávali bez tří vyloučených hráčů, a přesto Lípa
nebyla schopna alespoň srovnat skóre.

V 9. minutě byl v pokutovém území Lípy stažen T. Vejsada a nařízenou penaltu
proměnil v naši vedoucí branku A. Vejsada. Ve 28. minutě se v nepřerušené hře v
souboji bez míče pokopali Lhota s hostujícím obráncem a nakonec oba museli
předčasně zamířit pod sprchy, přestože rozhodčí chtěl situaci nejprve řešit udělením
žluté karty. V dalších minutách byla hra rozhádaná a emoce cloumali s hráči obou
týmů i s fanoušky. Hosté měli mírnou převahu, ale ke změně skóre nedošlo.
Ve druhém dějství se utkání ještě více vyostřilo a došlo k dalším dvěma vyloučením
na naší straně. Mazanec byl za vražení do protihráče vyloučen v 68. minutě a v 85.
minutě po druhé žluté kartě předčasně opustil hřiště ještě Fenár. Za vyrovnaného
počtu hráčů na hřišti mohl náš náskok navýšit A. Vejsada, který se dostal za
hostující obranu, ale sám před brankářem mířil mimo. S přibývajícími minutami (a
vyloučenými hráči na naší straně) hru ovládla Lípa. Její útočné pokusy ale buď
likvidovala pozorná obrana řízená Sukem, nebo je zneškodnil tradičně výborný
Holan, nebo se nám podařilo střely zblokovat a nebo - ty úplně největší šance -
skončily mimo. K radosti početné skupiny našich fanoušku jsme nakonec vítězství
uhájili a k udržení v I. B třídě potřebujeme uhrát ještě tak 10 bodů.
V příštím kole nás čeká derby s rezervou Pacova a vzhledem k oslabení o tři hráče
stávající základní sestavě, a obrovskému štěstí, které nás v řadě utkání provázelo,
pesimisticky očekávám, že tentokrát, bohužel zrovna v tomhle zápase, na nás
dojde... 

  Fakta z utkání:

  Košetice – Lípa 1:0 (1:0)

 Branka Košetic: A. Vejsada 

 ČK: 3:1 (Lhota, Mazanec, Fenár) 

 Sestava Košetic: Holan - Mazanec, Suk, Fenár, Filípek (T. Bejček) - Kadlec , A.
Vejsada, T. Vejsada - Sovka, Kubů, Lhota
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