
Košetice 1-0 Tis

Datum: 14. 09. 2014

Soutěž: I.B třída

V 6. kole I.B třídy zavítalo na perfektně připravený košetický pažit mužstvo Tisu.
Náš soupeř měl na kontě 7 bodů, což bylo o tři více než jsme před tímto utkáním
dokázali nastřádat my. Díky vítězství v tomto zápase jsme se na našeho protivníka
bodově dotáhli a dokázali jsme navázat na remízu z venkovního utkání v Chotěboři.

První poločas

Od začátku zápasu měl mírně navrch náš tým, avšak hosté pozorně bránili, což
platí i o naší defenzivě, takže gólových příležitostí bylo jako šafránu. Tu zdaleka
největší si vypracovali domácí, když Pavel Papež poslal přesný centr na hlavu Leoše
Hanouska, který trknul do míče a poslal ho do protipohybu hostujícího brankáře.
Balon se už už snášel do branky, avšak gólman Tisu vytáhl ze svého repertoáru
bravurní zákrok a dokázal míč vyrazit nad branku. Hosté se dostali pouze k jedné
nebezpečnější příležitosti, kdy z úhlu střílel jeden z hráčů Tisu, avšak Jíša byl
připraven. Do kabin se tedy šlo za stavu 0:0. 

Druhý poločas

Ve druhém poločase se hra více vyrovnala, což byl jediný rozdíl oproti první půli.
Dlouho se nic zajímavého nedělo, což změnil v 58. minutě Lukáš Kubů, který využil
parádní přihrávky za obranu od Tomáše Kadlece a tváří v tvář hostujícímu brankáři
nezaváhal – 1:0. Od této chvíle se domácí více zatáhli, pozorně bránili a vyráželi do
rychlých brejků. Hráči Tisu měli míč více ve své moci, avšak dobře hrající košetická
obrana je do žádných větších příležitostí nepouštěla, naopak naši hráči několikrát
podnikli nebezpečný kontr, který bohužel nedokázali proměnit v pojišťující gól.
Mrzet nás to však nemuselo, jelikož hosté vstřelit branku nedokázali, tudíž si z
tohoto utkání odnášíme tři body a výhru 1:0. 

Závěr

V tomto vyrovnaném zápase jsme nakonec byli šťastnějším týmem, když jsme
jednu z našich příležitostí dokázali přetavit v branku. Hosté žádnou výraznou šanci
ke skórování neměli, o což se postarala dobře pracující domácí obrana, proto je
možné označit vítězství Košetic jako zasloužené.
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Góly
Lukáš Kubů

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Michal Fenár, Petr Nováček, Tomáš Kadlec,
Zdeněk Kubíček, Tomáš Vejsada, Lukáš Kubů, Vladimír Vlk, Pavel Papež

Střídali: Petr Bystričan, Pavel Paťha
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