
Kostelec 4-3 Košetice

Datum: 23. 08. 2014

Soutěž: I.B třída

V dalším zápase I.B třídy jsme se vypravili na půdu nováčka z Kostelce, bohužel ani
ve třetím zápase nové sezóny jsme nedokázali bodovat, byť jsme o bod přišli až
minutu před koncem. 

První poločas

Úvod zápasu byl vyrovnaný, hra se přelévala ze strany na stranu, mírně
aktivnějším týmem jsme však byli my. Jako pohroma pro naše bodové ambice se
ukázala časná žlutá karta pro Zdeňka Kubíčka, který bohužel neudržel jazyk za
zuby, za což následoval trest právě v podobě žlutého kartonku. I nadále se
pokračovalo ve vyrovnané hře, avšak přibližně ve 20. minutě se výše uvedený
hříšník pakoval do sprch, když oprávněně dostal druhou žlutou kartu za faul na půli
hřiště. Domácí využili přesilovku v podstatě vzápětí, když si jeden z místních
snajprů dobře pokryl míč, obtočil se kolem našeho obránce a střelou přesně za tyč
překonal Jíšu. Za nedlouho to už bylo o dva góly, to když jsme nepohlídali roh,
domácí kapitán se zjevil naprosto osamocen těsně za penaltou a po nacvičeném
signálu z voleje trefil přesně horní roh naší branky. Na tento gól našel odpověď 
Tomáš Vejsada, který za pomoci teče některého z domácích hráčů, snížil přímo z
rohu na 2:1. Domácí však na náš gól našli ještě do poločasu odpověď, to když se po
perfektním sklepnutí od svého spoluhráče prosadil křižnou střelou přímo z voleje
jeden z domácích. Poločas tedy skončil 3:1 v náš neprospěch. 

Druhý poločas

Do druhé poločasu jsme nastoupili s odhodláním, že si odvezeme z Kostelce
minimálně bod. Hra byla nadále vyrovnaná, domácí byli přece jen častěji u balonu
vzhledem k převaze jednoho muže v poli, avšak do výrazných šancí je nepouštěla
naše spolehlivá obrana. Naplňovat plán na export nějakých bodů z kosteleckého
hřiště jsme začali opět díky Tomáši Vejsadovi, který dokázal snížit na rozdíl jediné
branky. Hra se odehrávala stále ve stejném duchu, domácí měli častěji míč na
kopačkách, my jsme pozorně bránili a vyráželi k rychlým brejkům. Jeden takový
brejk dokázal přetavit ve vyrovnávací trefu druhý s bratrů Vejsadových Aleš. Po
vyrovnávací brance jsme se i nadále snažili poctivě bránit a držet domácí v
bezpečné vzdálenosti od naší branky. To se nám dařilo až do 88. minuty, kdy se
jeden z domácích hráčů dostal za vápnem k odraženému míči a přes hradbu těl ho
dokázal propasírovat naprosto přesně k pravé tyči Jíšovi branky. Tímto gólem byl
uzavřen účet dnešního utkání. 
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Závěrem

Zápas s Kostelcem byl vyrovnaný, i v deseti jsme dokázali hrát s domácími
vyrovnanou partii, ve které se však nakonec štěstí přiklonilo na stranu domácích.
Nutno podotknout, že góly, které domácí vstřelili, byly s kategorie více než
pohledné, avšak utkání zřejmě nejvíce ovlivnily dvě situace. Jednak brzká červená
karta pro Zdeňka Kubíčka a druhak gól na 3:1, který padl díky špatnému rozebrání
útočících hráčů našimi obránci. Opět bychom rádi poděkovali našim fanouškům,
kteří s námi vyrazili do Kostelce a celý zápas nás podporovali. Děkujeme.

Góly
Aleš Vejsada, Tomáš Vejsada 2x

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Michal Fenár, Petr Nováček, Tomáš Bejček,
Zdeněk Kubíček, Tomáš Vejsada, Lukáš Kubů, Pavel Paťha, Jan Vodrážka

Střídali: Není známo.
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