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Soutěž: I.B třída

Po cenném vítězství v Humpolci pokračoval pro košetické fotbalisty kolotoč I.B třídy
dalším kolem, ve kterém na náš opět perfektně připravený pažit zavítalo mužstvo
Lípy. Pro nás to byl zápase poměrně důležitý a to zejména ze dvou důvodů. Jednak
jsme chtěli potvrdit body z Humpolce a zůstat tak v tabulce pravdy v plusových
hodnotách a druhak bylo naším cílem udržet našeho dnešního soupeře v tabulce I.B
třídy pod sebou. Tyto cíle se mám podařilo splnit, byť utkání to nebylo vůbec
jednoduché. 

První poločas

Utkání bylo od počátku vyrovnané, hra se přelévala ze strany na stranu. Nám se
podařilo ve 12. minutě udeřit, když povedenou souhru mezi Petrem Bystričanem a
Vladimírem Vlkem zakončil brankou Lukáš Kubů, který využil přihrávky druhého
jmenovaného. Pro nás tato branka předznamenala sérii nedotažených rychlých
kontrů, ve který se nabízela možnost přečíslit hostující obranu ve dvou či třech na
jediného obránce, avšak naše plány ve všech případech ztroskotali na nepřesné
finální přihrávce. Hosté se za první poločas do žádné vážnější šance nedostali,
neboť více než na hru se soustředili na konverzaci s rozhodčím. Poločas tedy skončil
naším vedením 1:0. 

Druhý poločas

Ve druhém poločas byli aktivnější hosté, kteří domácí kombinačně přehrávali, avšak
naše obrana pracovala spolehlivě, byť se občas musela uchýlit pouze k odkopům
míčů do bezpečí. Ani z této převahy si však hráči Lípy dlouho nedokázali vytvořit
žádnou příležitost k vyrovnání. V 70. minutě si přece jen vytvořili šanci a hned to
byla šance 100%. Odražený míč se dostal k jednomu z hostujících hráčů, který se
zjevil zcela osamocen několik metrů směrem do strany od penaltové značky. Jeho
křižnou střelu mířící pod břevno košetické branky však dokázal Jíša konečky prstů
vyrazit na horní tyč své svatyně, od níž se míč dostal do moci našich hráčů, kteří ho
odklidili do bezpečí. Toto byla však pohříchu jediná šance hostů za celý zápas.
Domácí ve druhém poločase po většinu času pozorně bránili a když se jim naskytla
příležitost, vyráželi do rychlých brejků, které však, bohužel pro nás, v převážné
většině případů končili opět nepřesnou finální přihrávkou. Zápas tedy dospěl ke
svému konci a my dokázali zvítězit 1:0. 

Závěr
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V tomto nelehkém utkání, ve kterém se Lípa ukázala jako tuhý protivník, jsme
dokázali vyválčit 3 body a splnit tak cíle, které jsem předeslal v úvodním odstavci. 
Na zápas dorazila opět početná ekipa košetických fanoušků, kteří nás po celý zápas
vydatně povzbuzovali, děkujeme.

V pořadí druhém hlasování o hráče utkání tentokrát zvítězil Jan Jíša, následovaný
střelcem jediné branky Lukášem Kubů a Leošem Hanouskem.

Obrázky z dnešního utkání naleznete ve fotogalerii.

Góly
Lukáš Kubů

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Michal Dvořák, Petr Nováček, Ondřej Šáda,
Jan Duffek, Tomáš Vejsada, Vladimír Vlk, Lukáš Kubů, Petr Bystričan

Střídali: Pavel Paťha, Ladislav Bureš, Martin Lhota
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