
Košetice 7-1 Jiřice

Datum: 30. 08. 2014

Soutěž: I.B třída

Ve druhém domácím utkání letošní sezóny I.B třídy zavítalo do Košetic mužstvo
Jiřic. Oba dnešní soupeři zažívají podobný vstup do soutěže, když po třech kolech
měli shodně 0 bodů. Jednalo se tedy o zápas velmi důležitý, který náš tým zvládl a
Jiřice porazil poměrně jasně 7:1. 

První poločas

Utkání začalo zhurta, již v 1. minutě letěl center jednoho z hostujících hráčů na
zadní tyč přesně na hlavu jednoho z jeho útočných parťáků, naštěstí pro domácí 
Zdeněk Suk dokázal včasnou hlavičkou sebrat hostům jejich šanci. Ve 3. minutě se
dostali poprvé do šance domácí a hned to bylo 1:0. To když Pavel Papež zakroutil
trestný kop přesně k tyči. Hosté mohli téměř vzápětí vyrovnat, když nebezpečnou
střelu vyslal na Jíšu jeden z hostujících útočníků, ten zaplavavší balon dokázal
vyrazit před sebe a naštěstí pro domácí dokázal po té tento vyražený míč i
„odplácnout“ do bezpečí, kde už se o něj postarala košetická obrana. To bylo ze
strany hostů v podstatě vše, co stojí za zmínku v rámci prvního poločasu. Košetice
byli od prvního gólu aktivnějším týmem a ve 21. minutě dokázali svoje vedení
navýšit již na 2:0, když Tomáš Vejsada nevypustil zdánlivě dlouhý míč, který
směroval do rukavic jiřického brankáře, dostal se k němu dříve než hostující strážce
branky a špičkou poslal míč do sítě. O pět minut později to mohlo být již o tři
branky, když Aleš Vejsada trefil břevno. Mrzet ho to nemuselo, jelikož po faulu na
Lukáše Kubů proměnil pokutový kop – 3:0. Na poločasových 4:0 upravil svou
druhou brankou v zápase Pavel Papež, který svůj únik od půlící čáry zakončil
přesnou pumelicí pod břevno. 

Druhý poločas

Do druhého poločasu nastoupili domácí poměrně uspokojeni vedením 4:0, příliš se
jim nedařila kombinace, tudíž se otěží utkání chopili hosté. Ti dokázali snížit v 53.
minutě na 4:1, když hostující stoper Novák proměnil pokutový kop, který byl
nařízen po faulu Tomáše Kadlece. To bylo pro domácí probuzení a i když jejich hra
nebyla taková jako v prvním poločase, nepouštěli hosty do výraznějších šancí. Ba
co víc domácí dokázali přidat ještě tři góly. V 65. minutě nejprve završil hattrick
další proměněnou penaltou Pavel Papež, po té se v 70. minutě prosadil hlavou po
rohovém kopu velmi dobře hrajícího Papeže Michal Fenár a tečku za utkáním napsal
v 86. minutě Pavel Machovec, který přesně zakončil rychlý brejk Košetic. 
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Závěrem

V tomto převelice důležitém utkání s Jiřicemi podali Košetice velmi dobrý, poctivý
výkon, který dokázali podpořit i vstřelenými góly a snad kromě úvodu druhého
poločasu, nepustili otěže utkání ze svých rukou, takže vítězství domácích je
zasloužené.

Góly
Aleš Vejsada, Michal Fenár, Pavel Machovec, Tomáš Vejsada, Pavel Papež 3x

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Michal Fenár, Petr Nováček, Zdeněk Suk, Pavel Machovec,
Tomáš Bejček, Tomáš Kadlec, Tomáš Vejsada, Lukáš Kubů, Pavel Papež

Střídali: Martin Kos, Petr Bystričan, Pavel Paťha
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