
Zimní příprava 2012

Datum: 13. 01. 2012

Aktualizováno: 19.3.2012
 V článku k nalezení informace o trénincích a přípravných zápasech. Postupně
budou doplňovány informace i z jednotlivých odehraných zápasů.

Tréninky:
 Tréninky budou ze začátku vždy v pátek a neděli.
 Pátek - začátek 17:00, sraz 16:50 u školy, s sebou věci na ven i do tělocvičny.
 Neděle - začátek 10:00, sraz 9:50 u školy, s sebou věci na ven (případně možno
přijít již v oblečení na výběh)

 Až začne zimní turnaj na umělé trávě ve Vlašimi, budou tréninky dohadovány vždy
na týden dopředu.

  Přípravné zápasy:
 V rámci přípravy na turnaji ve Vlašimi sehrajeme postupně tyto zápasy:

 5. kolo neděle 29.1. od 15:00 Košetice - Ostředek (okresní přebor) - předehrávka
1. kolo sobota 4.2. od 13:30 Košetice - Ledeč nad Sázavou (I.A třída)
 2. kolo neděle 12.2. od 15:00 Košetice - Kondrac (I.B třída)
 3. kolo neděle 19.2. od 15:00 Košetice - Chotýšany (I.B třída)
 4. kolo sobota 25.2. od 16:00 Košetice - Trhový Štěpánov (okresní přebor)

 Odjezd vždy 75 minut před začátkem utkání 

 Začátek mistrovských utkání je 25.3., takže určitě do té doby udehrajeme ještě
nějaké další přípravné zápasy. 

 Případné změny ohledně tréninků nebo zápasů budou stejně jako informace o
odehraných přípravných zápasech zveřejňovány zde. 

 ------------------------------------------------------

 Zimní turnaj ve Vlašimi

 5. kolo Košetice - Ostředek 7:3 
 Přestože jsme 0:1 prohrávali, ještě do poločasu jsme stihli skóre obrátit na 5:1 a v
druhé půli ještě navýšit. Soupeř korigoval ve chvíli, kdy jsme kvůli zraněním
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dohrávali již jen v 9 hráčích.

  1. kolo Košetice - Ledeč nad Sázavou 1:1 pen: 2:0 
 Se soupeřem působícím v I. A třídě jsme odehráli vyrovnané utkání, kde byla k
vidění na obou stranách spousta šancí ke vstřelení branky. V první půli nás poslal
do vedení Lhota, Ledeč vyrovnala těsně před koncem při našem zaváhání při rohu.
Následný pokutový rozstřel jsme zvládli lépe my. 

  2. kolo Košetice - Kondrac 2:6 
 V hodně slepované sestavě jsme se dokázali držet pouze v první půli. Pak se
projevil kvalitativní rozdíl i fyzická převaha na straně našeho soupeře, což vyústilo
ve vysokou prohru. Pokud bychom byli v plné sestavě, troufám si říci, že bychom
neprohráli. 

  3. kolo Košetice - Chotýšany 2:1 
 Zápas s celkem hrajícím I. B třídu nepřinesl fotbal valné úrovně. K tomu přispěla i
zbytečná nervozita a handrkování se hráčů obou týmů. Do vedení šel náš soupeř,
ale dvěma brankami Lhoty jsme skóre otočili a v závěru jsme i přes zvýšenou
aktivitu soupeře vítězství uhájili. 

  4. kolo Košetice - Trhový Štěpánov 1:2 
 Přestože jsme šli díky brance T. Bejčka do vedení a závěrečnou půlhodinu
dohrávali proti soupeři hrajícímu pouze v deseti, utkání jsme nezvládli a prohráli
1:2. Turnaj jsme tak zakončili s bilanci 2-1-2. O konečném pořadi v tabulce
rozhodne poslední kolo, které máme již předehrané. 

 V konečném hodnocení turnaje jsme nakonec obsadili 4. příčku.
------------------------------------------------------

  Pelhřimov B - Košetice 7:0 
 V posledním přípraveném utkání hraném na pelhřimovské umělé trávě jsme utrpěli
debakl, když po poločase 2:0 pro domácí narostlo skóre až na konečných 7:0. Více 
zde.  
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