
Zimní příprava 2013

Datum: 19. 01. 2013

Aktualizováno: 26.2.2013
 V článku k nalezení informace o trénincích a přípravných zápasech. Postupně
budou doplňovány informace i z odehraných zápasů.

Tréninky:
 Pátek - začátek 18:00, sraz 17:45 u školy, s sebou věci na ven i do tělocvičny.
 
  Přípravné zápasy:
 V rámci přípravy se účastníme turnaje Bernard Cup hraného v Humpolci. 
 V základní skupině odehrajeme tyto zápasy:

 1. kolo sobota 12.1. od 10:00 Košetice - Nový Rychnov (I.B třída)
 2. kolo neděle 20.2. od 12:00 Košetice - Žirov (okresní přebor)
 3. kolo sobota 26.1. od 12:00 Košetice - Budíkov (I.B třída)
 poté následuje vyřazovací část; podrobný rozpis viz stránky turnaje

 Sraz vždy 75 minut před začátkem utkání u hospody. 

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

 Zimní turnaj Bernard Cup

  1. kolo Košetice - Nový Rychnov 3:1 (2:0) 
 Košeticím se povedla dokonalá odveta za zářijovou mistrovskou prohru. Nový
Rychnov byl v poli vyrovnaným soupeřem, ale s koncovkou byl na štíru. Svůj den
měl košetický Aleš Vejsada, který svému týmu zajistil rychlé vedení. Když ve druhé
půli zvýšil Kubů již na 3:0, bylo rozhodnuto. Nový Rychnov ze své snahy vytěžil již
jen kosmetickou úpravu výsledku.

 Góly: 5. a 16. A. Vejsada, 54. Kubů - 75. Mugrauer.

  

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

  2. kolo Košetice - Žirov 0:0 (0:0) 
  Souboj dvou vítězných týmů úvodního kola překvapil ty, kteří čekali dominanci
Košetic. Střepina potvrdila, že výkon s Budíkovem nebyl náhodný a po většinu

                                             1 / 4

http://www.bernardcup.cz/


zápasu držela s favoritem krok. Několikrát i nebezpečně zahrozila. Hlavní slovo si
ale vzali brankáři obou týmů. Přestože Košetice v závěru byly nebezpečné a Žirov
občas zazlobil, svítily na ukazateli skóre i na konci zápasu dvě nuly.

  

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

  3. kolo Košetice - Budíkov 4:2 (1:1) 
 Budíkov opět zamíchal sestavou, po půlroční zdravotní pauze se mezi tyče postavil
Michal Bláha, v poli manažer a kouč týmu Kim Grant testoval několik hráčů. Mezi
nimi nejvíce pozornosti budil hráč tmavé pleti Latif Prince Hamid (podzim odehrál v
SK Dobrá Voda - III.třída jihočeského kraje). První dvacetiminutovka přinesla
oboustranně neurovnanou hru. Ukončila jí první vážná šance před Bláhovou
brankou, na ideální přihrávku nedosáhl u pravé tyče Kubů. Budíkov začal být
nebezpečný až po půl hodině hry. Ve 38. minutě těžký míč od Smereky nedokázal
usměrnit do brány Trecha, o tři minuty později Trecha poslal do šance Kráčmara.
Skore se ale měnilo až v 43. minutě, když odražený míč po přímém kopu Budíkova
hlavou dorazil do sítě Kráčmar. O minutu později nebezpečně čaroval ve vápně
Košetic Trecha, ale namísto gólové pojistky přišel kontr a závar před bránou Bláhy.
V tom se nejlépe zorientoval Vlk a srovnal gólem do šatny. Budíkov v druhém
poločase poslal znovu vedení Latif Prince Hamid ze situace, která byla na ofsajdové
hraně. To ale bylo ze strany obhájce titulu vše, zato Košetice díky dobré kombinaci
dokázali nejen znovu odpovědět (vyrovnání zařídil Kubů), ale i zcela obrátit
výsledek. V posledních šesti minutách o výhře favorita rozhodli Razima a kanonýr
Kubů.

 Góly: 45‘ Vlk Vladimír, 64‘ a 86‘ Kubů Lukáš, 84‘ Razima Jan - 43‘ Kráčmar Miloš,
57‘ Latif Prince Hamid

  

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

 V tabulce jsme se 7 body skončili na 2. místě o skóre za Žirovem. Třetí byl Budíkov
(3 body), 4. Nový Rychnov (0 bodů). Ve čtvrtfinále se střetneme v sobotu 2.2. od
12:00 s Veselým Žďárem. 
 ------------- 

  Čtvrtfinále 2.2.2013 Košetice - Veselý Žďár 2:0 (2:0) 
 V duchu prvního zápasu začalo i druhé čtvrtfinále, taktické šachy bez šancí ukončil
až košetický kanonýr Lukáš Kubů. Ten zkušeně zpracoval přiklepnutí mezi obránce
a střelou podél brankáře otevřel skóre. Po čtvrt hodině kopal Aleš Vejsada po faulu
na Vlka přímý kop z hranice pokutového území. Míč zatočil kolem zdi soupeře tak
precizně, že zapadl k pravé tyči. Holan v bráně Košetic musel o chvíli později
reflexivním zákrokem řešit závar. Pokračující platonický tlak Veselého Žďáru k
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úpravě výsledku do poločasu nevedl. 
  poločas přinesl pokračování snahy Veselého Žďáru. Košetice prokazovaly
zkušenost a hlídaly si postupový výsledek. Žďár vyprodukoval každých deset minut
slibnou situaci, ale díky jalové koncovce dál „umíral na krásu“. Za největší šanci se
dá považovat střela Petra Kubáta v 75. minutě, která olízla levou tyčku. Za Košetice
se mohl podruhé zapsat mezi střelce Vejsada v 82. minutě. Ten na malém vápně
špatně trefil krásnou přihrávku zleva a poslal míč k rohovému praporku.
 Potvrzením střelecké lability žďárských hráčů bylo zahození penalty v poslední
minutě zápasu. Smolařem byl Josef Nový, který vystřelil nepříliš důrazně do středu
brány, kde míč Holan vytrčenou pravačkou v pohodě vyrazil.

 Góly: 22' Kubů Lukáš, 38' Vejsada Aleš

  

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

  Semifinále Košetice - Herálec 0:2 (0:1)
  Již ve druhé minutě zahrozil Herálec. Dvořák důsledným atakováním stopera
získal míč, potáhl po levé straně a podél vyběhnuvšího gólmana předložil pas mezi
obránce. Kolega z útoku na něj však nedosáhl…Na druhé straně se v 5. minutě ocitl
v šanci kanonýr Kubů, ideální čas pro střelu ale prováhal. Jeho pokus skončil na těle
jednoho z obránců. V 10. minutě Filipský rozehrával herálecký roh. Na ostrý míč si
naskočil na přední tyči Dvořák, a nechytatelně poslal hlavou favorita do vedení.
Dalších deset minut bylo ve znamení plané košetické snahy. Ve 20. minutě zahrával
přímý kop zleva Filipský, ale míč klesal pomaleji než by chtěl a bránu Holana
přelétl. Košetice hnané fanoušky se stále tlačili dopředu, ale když už došlo na
zakončení tak je srážela nepřesnost nebo ukvapenost ve finální fázi. Od 25. minuty
se začalo na obou stranách jiskřit a byla k slyšení i silnější slova. Bojovalo se
převážně ve středu hřiště, akce obou týmů výjimečně prošly do pokutového území
soupeře. Poločas orámovala poslední standartka Herálce. Hlavička Popely z
rohového kopu ale skončila těsně mimo. 
 Tuhý boj pokračoval i ve druhé půli, a postupně na hřišti začínal dominovat
Herálec. V 54. minutě po nevinně vypadajícím autu přišla přesná přihrávka Hraly na
Dvořáka, ten střílel z malého vápna k pravé tyči, ale Holan zázračně zachránil. V
59. minutě si na Dvořákův centr naběhl Filipský a přehlavičkoval brankáře, Holana
na brankové čáře ale stihl zastoupit stoper. V 64. minutě se Košetice na chvíli
vymanily ze sevření, jejich brejk zastavili herálečtí faulem na Kubů. Z následujícího
přímého kopu Aleš Vejsada poslal míč jen vysoko nad bránu. V 68. minutě se znovu
blýskl v bráně Košetic Holan při umístěné Hralově ráně k pravé tyči. V 73. minutě
konečně Herálec svůj tlak vyjádřil i gólově. Míč z rohového kopu hlavičkoval
Dvořák, jeho střelu ještě stačil tělem zastavit obránce na čáře, dorážka Popely
pumelicí ale skončila v síti. Košetice otevřely hru, a prokřehlý Koubek dostal šanci
se zahřát. V 79. minutě měl plné ruce se střelou Bureše z hranice velkého vápna a
jen vyrážel na roh. V 81. minutě minul bránu z podobného místa Kubů. V 82.
minutě měli šanci vstřelit kontaktní gól Tomáš Vejsada a poté Bystřičan. Střely z
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bezprostřední blízkosti ale bravurně zlikvidoval Koubek. Zbylé minuty už si Herálec
zkušeně pohlídal náskok a jistě dokráčel do finále.

  

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

 O 3. místo Košetice - Budíkov 1:2 pen. (0:1) 
 Souboj o třetí místo moc fotbalové krásy nepobral, první desetiminutovka přinesla
urputný boj bez šancí. Poté začal mít mírně navrch loňský vítěz Budíkov. Ve 13.
minutě našel Smereka ideální přihrávkou Pášu, ten ale tváří v tvář Holanovi
prováhal šanci úspěšně zakončit. Rohový kop, který následoval, přinesl první
ohrožení brány Košetic. Holan ale bravurně střelu Zoura i dorážku Páši zneškodnil.
Ve 24. minutě našel z autu Smereku, který se otočil a poslal střelu na Holana. Míč
před brankářem skočil, ten se ho snažil ztlumit tělem, ale kvůli mokrému terénu ho
musel nakonec lovit ze sítě. Ve 35. minutě potvrdily rostoucí převahu Košetice
šancí, v ní selhal Tomáš Vejsada.
  Hned po přestávce zkoušel pozornost Holana Smereka, jeho dlouhý balon skončil
na horní síti branky. V 52. minutě vhazoval aut Eduardo na Zoura, ten našel
krásným centrem nabíhajícího Žáčka a Košetice měly štěstí. První hlavičku vyrazil
Holan, druhou zastavila levá tyč. V 57. minutě rozehrály Košetice roh, k
odraženému balonu se dostal Kos a jeho střelu vyrazil Bláha jen na tyč. V 59.
minutě se prokombinovali po levé straně Machovec a Kubů až k bráně. Machovec
našel Vejsadu, který přiklepl na penaltu Jíšovi, jemuž se povedlo nekompromisní
střelou vyrovnat. Poslední čtvrthodina přinesla hustší déšť, tvrdší souboje a pramálo
šancí. Došlo tedy na penalty. V nich za Budíkov proměnili Prokop, Zour, Vodrážka a
Wallisch. Mimo střílel v páté sérii Bláha. Za Košetice se trefili Mareš, Mazanec a
Jíša. Vejsadovi a Fenárovi penalty M. Bláha chytil. Budíkov tak po loňském zlatu
vybojoval pomyslný bronz. 

  

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

 Mimo zimního turnaje jsme ještě odehráli následující přpravná utkání:

 Košetice - Slavoj Pacov B 1:5 (0:3)
 více info na stránkách Pacova 

 Aktální informace z přípravy rovněž na stránkách oddílu na Facebooku. 
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