
Ohlédnutí za podzimní částí I.B třídy

Datum: 21. 11. 2014

Před několika týdny se k zimnímu spánku uložila I.B třída, a tak nastal čas na
trochu toho bilancování. Hodnocení podzimní části sezóny trenérem A-týmu Jiřím
Cerhánem si můžete přečíst na následujících řádcích. Mužstvo skončilo na pěkném 
6. místě se ziskem 21 bodů, skóre 27:25. Hráči, kteří nás reprezentovali v
podzimních utkáních : Jíša Jan, Vejsada Aleš, Hanousek Leoš, Dvořák Michal, Fenár
Michal, Nováček Petr, Kadlec Tomáš, Vejsada Tomáš, Červenka Jaroslav, Bystričan
Petr, Kubů Lukáš, Kos Martin, Paťha Pavel, Bejček Tomáš, Vodrážka Jan, Šáda
Ondřej, Machovec Pavel, Kubíček Zdeněk, Suk Zdeněk, Papež Pavel, Vlk Vladimír,
Bureš Vladimír, Lhota Martin, Čermák Michal. V těchto utkáních se vystřídalo 24
hráčů, ideální počet by byl 16 hráčů. To, že se složení mužstva v průběhu soutěže
mění, způsobují tyto důvody: Hráči pracují o víkendech, věnují se stavbě rodinných
domků, pracují mimo kraj, někteří jezdí na služební cesty a Pavel Papež se věnuje
trénování v Praze. Dále jsme měli řadu hráčů zraněných. Začali jsme trénovat 1.
srpna, týden před vlastní soutěží, což bylo dost pozdě. Trénovali jsme 2x týdně –
úterý a pátek – trénovali jsme tvrdě, věnovali jsme se hlavně kondiční přípravě.
Pokud mělo být mužstvo připraveno na soutěž lépe, bylo by vhodné začít o měsíc
dříve s přípravou a to za podmínky, že by se více hráčů zapojilo do tréninkového
procesu. Někteří hráči chodili trénovat 2x týdně, ostatní podle svých možností, tzn.
v pátek. Trénovali jsme pohromadě s B mužstvem, musím konstatovat, že všichni
hráči pracovali na trénincích dobře. Před začátkem soutěže jsme sehráli jedno
přípravné utkání s Hořepníkem, vyhráli jsme 3:0. 

Pohled do statistik

Celkem jsme na podzim vstřelili 27 branek, průměr na utkání byl 1,9, doma jsme
vstřelili 18 branek, venku 9. Obdrželi jsme celkem 25 branek, průměr na utkání
1,8. Doma jsme obdrželi 11 branek, venku 14. Nejlepší střelci : Vejsada Aleš – 13
utkání , 6 branek, Papež Pavel – 6 utkání, 6 branek, Fenár Michal – 9 utkání, 4
branky, Vejsada Tomáš – 14 utkání, 3 branky, Vlk Vladimír – 7 utkání – 3 branky,
Kubů Lukáš – 10 utkání, 3 branky. Celkem jsme doma sehráli 7 utkání, 5x vyhráli,
2x prohráli. Venku jsme ze 7 utkání 1x  zvítězili, 3x remizovali, 3x prohráli. V
tabulce pravdy máme 0 bodů. Obdrželi jsme 13 žlutých karet, z toho Vejsada Aleš
3, Papež Pavel 2, Kubíček Zdeněk 2 a tento hráč viděl ještě červenou kartu. 

Hodnocení jednotlivých zápasů

Velice stručně k jednotlivým zápasům: první utkání s Mírovkou – velice špatný a
nesoustředný výkon. S Lučicemi doma – prohráli jsme 3:0, celé utkání jsme měli
převahu a po hrubých chybách jsme prohráli zbytečně. 3. utkání v Kostelci –
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výborné utkání, přesto, že jsme od 20. min. hráli o 10 hráčích. Domácí vstřelili
vítěznou branku minutu před koncem utkání. S Jiřicemi jsme doma zvítězili 7:1,
dařilo se nám jak střelecky tak i herně. 5. utkání v Chotěboři 0:0, vyrovnané
utkání, zasloužený bod. Zápas s Tisem jsme 1:0 vyhráli, velice těžké utkání,
výborný soupeř, ale naše mužstvo prokázalo bojovnost. Budíkov venku – remíza
2:2, soupeř nás zaskočil dvěma brankami, jinak jsme byli po celé utkání lepším
týmem. Štoky doma – 5:2, výborný soupeř, vedli jsme 2:0, soupeř vyrovnal a měl
navrch, ale hráči zabojovali a vstřelili jsme ještě 3 branky. S Ledčí venku jsme
prohráli 3:1, Ledeč hrála výborně, ale sehráli jsme s ní důstojný zápas. Desáté
utkání probíhalo v Humpolci, vyhráli jsme 2:0, Humpolec byl mladší a běhavější,
měli šance, my jsme hráli zezadu na brejky, na jistotu. 11. utkání doma s Lípou
jsme vyhráli 1:0, Lípa byla jediné mužstvo, které nás herně přehrálo, hlavně ve
druhém poločase. V tomto utkání nás výrazně podržel brankář Jíša. Utkání s Horní
Cerekví 1:1, bod z venku je dobrý, ale byli jsme lepší a měli jsme vyhrát. 13.
utkání doma s Černovicemi jsme prohráli 4:1, Černovicím stačil k vítězství
průměrný výkon. 14. utkání s Mírovkou – zvítězili jsme 3:1, podle mého názoru
nejlepší utkání celého podzimu, padaly góly, obě mužstva předváděla výbornou
hru, nechybělo nasazení a důraz. 

Závěrem

Chtěl bych se také zmínit o divácích, kteří byli fantastičtí, povzbuzovali nás nejen
doma, ale jezdili s námi i ven a vždy nás velice slušným způsobem dokázali
povzbudit. Výbor zvládl podzimní část soutěže velice dobře, bylo o mužstvo
postaráno po všech stránkách, od dresů až po občerstvení pro hráče i diváky. Byla
velice dobře zvládnuta pořadatelská služba, nedocházelo k nesportovnímu chování.
Jsme velice spokojeni s kvalitou hřiště, je o něj opravdu vzorně pečováno.
Děkujeme výboru, že nám udělali osvětlení, bez kterého bychom v podzimních
měsících večer ani trénovat nemohli. Dovolím si za mužstvo slíbit, že uděláme
maximum pro to, aby se v Košeticích hrála i nadále 1. B třída. Autorem článku je
Jiří Cerhán Kliknutím na zápase zobrazíte reportáž 

Rozlosování & Výsledky

Datum Domácí Hosté Výsledek
9.8.2014, 16:30 Mírovka Košetice 4 - 0 
16.8.2014, 16:30 Košetice Lučice 0 - 3 
23.8.2014, 16:30 Kostelec Košetice 4 - 3 
30.8.2014, 16:30 Košetice Jiřice 7 - 1 
6.9.2014, 16:00 Chotěboř B Košetice 0 - 0 
14.9.2014, 16:00 Košetice Tis 1 - 0 
21.9.2014, 15:30 Budíkov Košetice 2 - 2 
27.9.2014, 15:30 Košetice Štoky 5 - 2 
5.10.2014, 15:00 Ledeč nad Sázavou Košetice 3 - 1 
11.10.2014, 15:00 Humpolec B Košetice 0 - 2 
18.10.2014, 14:30 Košetice Lípa 1 - 0 
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Datum Domácí Hosté Výsledek
26.10.2014, 14:30 Horní Cerekev Košetice 1 - 1 
2.11.2014, 13:30 Košetice Černovice 1 - 4 
8.11.2014, 13:30 Košetice Mírovka 3 - 1 
29.3.2015, 15:00 Lučice Košetice 0 - 1 
11.4.2015, 15:30 Jiřice Košetice 1 - 1 
19.4.2015, 16:00 Košetice Chotěboř B 0 - 2 
25.4.2015, 16:00 Tis Košetice 0 - 1 
2.5.2015, 16:30 Košetice Budíkov 5 - 0 
8.5.2015, 17:00 Košetice Kostelec 1 - 0 
9.5.2015, 16:30 Štoky Košetice 3 - 2 
16.5.2015, 16:30 Košetice Ledeč nad Sázavou 2 - 4 
23.5.2015, 16:30 Košetice Humpolec B 0 - 1 
31.5.2015, 16:30 Lípa Košetice 2 - 0 
6.6.2015, 16:30 Košetice Horní Cerekev 1 - 2 
14.6.2015, 16:30 Černovice Košetice 5 - 0 
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