
Chotěboř B 0-0 Košetice

Datum: 06. 09. 2014

Soutěž: I.B třída

Další zastávkou fotbalového kolotoče zvaného I.B třída byla pro košetické fotbalisty
Chotěboř, kde naši borci utkali s domácím B-týmem. Naši hráči chtěli v tomto
utkání navázat na dobrý výkon a tři body z domácího utkání s Jiřicemi, což se
nakonec částečně povedlo, jelikož po dobrém výkonu si odvážíme z Chotěboře bod
za remízu 0:0. 

První poločas

Utkání bylo od začátku vyrovnané, hrálo se především mezi šestnáctkami s
minimem šancí na obou stranách. Domácí měli převahu v držení míče, ale jejich
převaha vedle pouze k řadě standartních situací, které, ač byly zahrávány poměrně
nebezpečně, naše obrana v čele se spolehlivým Jíšou v brance s jistotou odvracela.
V prvním poločase se zrodila jedna šance na každé straně. Nejprve to byli domácí,
kteří zahrozili povedenou střelou z dálky, kterou Jíša dokázal vyrazit na rohový kop.
Pak přišla řada i na Košetické, konkrétně Lukáš Kubů postupoval ze strany sám na
branku a ač tísněn domácím stoperem, dokázal zakončit. Ke smůle hostů to bylo
zakončení slabé, se kterým si domácí brankář lehce poradil. 

Druhý poločas

Ve druhém poločase byl ráz utkání v podstatě stejný jako v dějství prvním. Domácí
drželi více balon, ale spolehlivá košetická obrana je do výrazných šancí nepouštěla.
Čestnou výjimkou jsou dvě příležitosti z druhé poloviny druhého poločasu, kdy
nejprve z rohového kopu v nebezpečné pozici zakončoval jeden z domácích vysoko
nad a pět minut před koncem postupoval domácí útočník sám na Jíšu, ale tak
dlouho si rovnal míč ke střele, až ho stačil dostihnout Tomáš Vejsada a balon
dokázal odpravit do bezpečí. O osudu utkání a nejtěsnějším možném vítězství
Košetic mohl těsně před koncem rozhodnout Lukáš Kubů, ale jeho křižná střela z
hranice vápna skončila těsně vedle. Zápas tedy dospěl ke spravedlivé remíze. 

Závěr

Košetickým se povedlo navázat na dobrý výkon z utkání z Jiřicemi a ,byť to
tentokrát neznamnalo plný bodový zisk, s bodem mohou být spokojení. Remíza je
pro oba dnešní soupeře spravedlivá, jelikož utkání bylo od začátku do konce
vyrovnané a žádná ze stran neměla výraznější převahu.
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Góly
 - 

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Michal Dvořák, Martin Kos, Tomáš Bejček,
Zdeněk Kubíček, Tomáš Vejsada, Petr Bystričan, Lukáš Kubů, Vladimír Vlk

Střídali: Ondřej Šáda, Pavel Paťha
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