
Ledeč nad Sázavou 3-1 Košetice

Datum: 05. 10. 2014

Soutěž: I.B třída

Po cenném vítězství v domácím zápase se Štoky zajížděl náš A-tým na půdu dalšího
z favoritů I.B třídy do Ledče nad Sázavou, čímž odstartoval sérii dvou zápasů na
soupeřových hřištích. Bohužel z Ledče se nám body přivést nepodařilo a po zásluze
jsme prohráli 1:3. 

První poločas

Při tom začátek zápasu nám vyšel. Dokázali jsme Ledečské přehrávat a dostali jsme
se dokonce do vedení, když se centr z levé strany odrazil k Vladimíru Vlkovi a ten
nám nekompromisní ranou zařídil jednobrankový náskok. Bohužel z něj jsme se
moc dlouho neradovali. O pár minut později jsme nedokázali odvrátit cetrovaný
míč, který uklidil hlavou do sítě jeden z domácích útočníků. Jako by to nestačilo za
dalších několik minut jsme již prohrávali 1:2, to když vzal zápas do svých rukou
rozhodčí, který vymyšlenou penaltou dal domácím šanci dostat se do vedení. Touto
příležitostí Nepovím nepohrdl a pokutový kop suveréně proměnil. Nutno
podotknout, že co se týče držení míče a kombinačních shopností na to byla Ledeč
lépe než my, tudíž by se dalo vedení domácích považovat za zasloužené. Za stavu
2:1 se šlo i do kabin. 

Druhý poločas

Druhý poločas se nesl opět v duchu mírné převahy domácích, kteří si však dlouho
nedokázali vytvořit, žádnou příležitost. My jsme na tom nebyli o moc lépe a v
podstatě za celý druhý poločas, jsme se do žádné šance nedostali. V 67. minutě se
však již domácí dokázali prosadit, když jeden z domácích v telepatickém souboji
přechytračil Jíšu, který očekávajíce nahrávku útočícímu kolegovi před prázdnou
branku se vrhl od své levé tyče o zlomek vteřiny dříve, čehož dokázal domácí hráč
využít a místo přihrávky volil střelu, která skončila brankou na 1:3. Z dalších
příležitostí pak už domácí nic nevytěžili a zápas tedy skončil výhrou Ledče 3:1.

Góly
Vladimír Vlk

Sestava
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Jan Jíša, Michal Dvořák, Leoš Hanousek, Zdeněk Suk, Petr Nováček, Aleš Vejsada,
Tomáš Bejček, Tomáš Vejsada, Pavel Paťha, Vladimír Vlk, Petr Bystričan

Střídali: Martin Kos, Ondřej Šáda
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