
Humpolec B 0-2 Košetice

Datum: 11. 10. 2014

Soutěž: I.B třída

Ke druhému venkovnímu utkání v řadě cestoval náš A-tým na nedalekou půdu do
Humpolce, kde jsme se střetli s tamější rezervou. Utkání jsme dokázali dovést do
vítězného konce zejména díky velké efektivitě co se týče proměňování gólových
šancí, v čemž jsme domácí jasně předčili. 

První poločas

Utkání bylo od počátku vyrovnané, mírně navrh, co se týče držení balonu, měli
domácí, avšak k žádným vyloženým šancím se nedostávali, neboť košetická obrana
pracovala velmi spolehlivě. Domácí se do své největší šance dostali přihližně ve 30.
minutě, když míč odražený těsně před penaltový puntík vracel směrem k brance
jeden z humpoleckých hráčů. Jíša však s vypětím všech sil dokázal vyrazit tuto
střelu na rohový kop. My naproti tomu jsme svou největší šanci dokázali zúročit.
Aleš Vejsada nalezl milimetrově přesným pasem takřka na 40 metrů Pavla Papeže,
který pouze nastavil nohu a z první uklidil míč do humpolecké branky. Tímto gólem
Pavel přerušil zhruba 130 minut trvající období, kdy se za košetický A-tým trefoval
pouze Vladimír Vlk. Do kabin jsme tak šli s vedením 1:0. 

Druhý poločas

Druhý poločas byl takřka totožný s poločasem prvním, domácí měli častěji míč na
kopačkách, avšak nebylo jim to vůbec k ničemu. My jsme začali více střílet, avšak
všechny naše střely, byť těsně, ale i přesto minuly svůj cíl. Druhý košetický gól
předznamenala opět neproměněná poločance domácích, kteří v dobré příležitosti
pouze odevzdali balon Jíšovi do rukavic. A tak přišla chvíle snajpra posledních týdnů
a Vladimír Vlk zakončil pohednou kombinaci přesnou ranou k pravé tyči humpolecké
svatyně - 0:2. Tímto výsledkem zápas i skončil. 

Závěr

Košetice dokázali v tomto zápase vytěžit z minima maximum a řekl bych, že po
zásluze si odvezli z Humpolce 3 body, neboť převaha domácích co se týče držení
míče byla takřka k ničemu. Do hrdličkova města za námi dorazila řada našich
příznivců, kteří nás opět po celý zápas hlasitě povzbuzovali. Děkujeme.

Obrázky z tohoto zápasu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
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http://www.sokolkosetice.cz/fotogalerie/nggallery/zapasy/humpolec-b-kosetice-a-11-10-2014


Góly
Pavel Papež, Vladimír Vlk

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Michal Fenár, Petr Nováček, Ondřej Šáda,
Tomáš Vejsada, Jiří Štyx, Pavel Papež, Petr Bystričan, Ladislav Bureš

Střídali: Vladimír Vlk, Martin Lhota
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