
Horní Cerekev 1-1 Košetice

Datum: 26. 10. 2014

Soutěž: I.B třída

K poslednímu venkovnímu utkání podzimní části sezóny I.B třídy zajížděl náš A-tým
na půdu Horní Cerekve, kde jsme chtěli navázat na plné bodové zisky z posledních
dvou zápasů. Nakonec jsme si z hornocerekvického pažitu odvezli bod za remízu
1:1, která je vzhledem k průběhu utkání pro oba týmy asi zasloužená. 

První poločas

Utkání bylo od svého počátku vyrovnané, hra se přelévala ze strany na stranu bez
výraznějších šancí na obou stranách. Za zmínku toho v prvním poločase mnoho
nestojí, jelikož jak naši hráči, tak domácí většinou ztroskotali buď na nepřesné
přihrávce či zakončení, nebo možnost k ohrožení soupeřovi branky prováhali.
Zaznamenání hodné tak byly pouze dvě situace. V té první zkomplikoval život
Tomáši Vejsadovi košetický brankář Jíša, když mu poslal těžkou přihrávku těsně za
vápno mezi dva protihráče, naštěstí pro nás však domácí tuto šanci promrhali a
vůbec nezakončili. Druhá situace už však skončila brankou v košetické síti. Po
zbytečné ztrátě u autové čáry vybojovali hornocerekvičtí rohový kop, který, jako
vůbec poslední akci prvního poločasu, dokázali přetavit ve vedoucí gól. Jakub Havel
poslal střílený centr na přední tyč, kde ho těsně před Jíšou přizvedl Tomáš Bejček a
kulatý nesmysl si díky tomu našel cestu až do sítě – 1:0. 

Druhý poločas

Jak první poločas skončil, ten druhý začal, tedy gólem. Ve 47. minutě se dostal k
balonu Pavel Papež a ranou z rohu velkého vápna na přední tyč propálil domácího
brankáře – 1:1. Od této chvíle se hra navrátila do starých dobrých kolejí, ve
kterých se nacházela do vedoucí branky Horní Cerekve v prvním dějiství. Jedinou
šancí hodnou připomenutí je ta, kterou jsme si vypracovali my. Střídající Ladislav
Bureš adresoval povedou přihrávku na Lukáše Kubů, který by však potřeboval o
krok více, aby na balon dosáhl tak, jak by potřeboval, aby mohl postupovat zcela
osamocen na domácí branku. To se bohužel nestalo a obránci Horní Cerekve se o
poskakující míč postarali a odklidili ho do bezpečí. Jak už jsem předeslal zápas tedy
skončil asi spravedlivou remízou 1:1. 

Závěr

Z Horní Cerekve jsme si tedy odvezli cenný bod, jehož hodnota se ukáže až později.
Nyní nás čekají v podzimní části sezóny již jen dva neméně důležité zápasy, ten
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první již tuto neděli na domácím hřišti proti Černovicím. Za hráče a realizační tým
bych rád opět poděkoval našim fanouškům, kteří se s námi vydali do Horní Cerekve
a vydatně nás během zápasu povzbuzovali. Děkujeme.

Obrázky z nedělního utkání si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Góly
 - 

Sestava
Není známo.

Střídali: Není známo.
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