
Lípa - Košetice 2:3

Datum: 22. 04. 2013

Z Lípy jsme díky bojovému výkonu všech hráčů přivezli důležité 3 body a ve
vyrovnané tabulce se naše pozice mírně vylepšila.

Jarní část I. B třídy bude nejspíše neuvěřitelně vyrovnaná a o umístění na špičce
tabulky i v sestupových vodách bude zřejmě rozhodovat každý získaný či ztracený
bod. Proto je důležité, že po domácí ztrátě s Rychnovem (který se mimochodem po
nynějším kole dostal do čele soutěže), jsme zabodovali na půdě Lípy a odvezli si
odtud cenné tři body.
Na přímo tragickém hřišti nemělo jakékoli kombinační snažení již dopředu naději na
úspěch, a tak bylo již před začátkem utkání jasné, že slavit bude nejspíše tým,
který bude bojovnější a který lépe zužitkuje 45 minut, které odehraje "z kopce". V
první půli jsme výhodu hry po větru a "z kopce" měli my a i díky tomu jsme si
vypracovali vedení 2:1. Cesta k němu ale nebyla vůbec snadná, když jsme nejprve
1:0 prohrávali. Pak ale po závaru po rohu vyrovnal přesnou střelou Kadlec a o chvíli
později penaltu po faulu na Vlka proměnil A. Vejsada. Šance domácího týmu na
zvrat ve druhém poločase ale ještě v tom prvním - ve 43. minutě - snížil úplně
nesmyslně jeden z domácích hráčů, který za sražení T. Vejsady v přerušené hře
nemohl dostat nic jiného než červenou kartu.
 Ve druhé půli domácí vsadili na nakopávané míče a vytvořili si i přes početní
oslabení tlak, který ale k mnoha šancím nevedl. Naše hra byla až příliš pasivní a
jediný špatný odskok míče mohl znamenat naše potrestání. Uklidnění nám ale
poskytli sami domácí, když po nedorozumění obránce s brankářem zahrál domácí
hráč pod tlakem napadajících Jíši a Lhoty míč do vlastní sítě. Domácí pak stačili už
jen snížit na 2:3, když tentokráte využili našich chyb a nedůslednosti ve vlastní
šestnáctce při standardní situaci.

Fakta z utkání:

  Lípa - Košetice 2:3 (1:2)

 Branka Košetic: Kadlec, A. Vejsada, vlastní 

 Sestava Košetic: Holan – Kos (Lhota), Suk, Mazanec, Kadlec - A. Vejsada, T.
Vejsada, Machovec, Vlk - Bystričan, Jíša
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