
Košetice 1-0 Kostelec

Datum: 08. 05. 2015

Soutěž: I.B třída

V dohrávaném domácím utkání 16. kola 1.B třídy jsme dokázali zvítězit
nejtěsnějším možným rozdílem nad mužstvem Kostelce a připsat si tak 3 body. V
zápase, který měl charakter klasického remízového mače, ve kterém spíše
kralovaly obrany a hrálo se mezi oběma vápny, se mnoho šancí nezdrodilo. 

První poločas

První půle byla od svého počátku vyrovnaná, hra se přelévala na obě strany. Jak již
bylo zmíněno v úvodu, obrany obou týmů pracovaly nadmíru spolehlivě, takže
dlouho nebyla k vidění žádná větší příležitost. Tu první a hned z kategorie tutovek
si vypracovali hosté ve 20. minutě. Po standartní situaci se dostali k propadlému
míči na zadní tyči košetické branky, kde se jeden z Kosteleckých snažil z voleje
usměrnit balon do sítě. Naštěstí pro domácí jeho střele scházelo několik decimetrů,
aby zapadla přesně k protější tyči. Košetická šance by se rovněž dala klasifikovat
jako loženka, i když se k ní domácí dopracovali trošku kostrbatě. Po několika
soubojích o balon na hostujícím vápně se míč dostal až k Petru Bystričanovi, který
dokázal, ač tísněn, poslat míč na branku. Střela to nebyla nikterak razantní, ale
směřovala přes vyběhnuvšího brankáře někam do prostoru levé tyče kostelecké
branky. Těžko odhadnutelnou trajektorii letu balonu chtěl pojistit Ondřej Zenáhlík a
míč dorazil do prázdné branky. Bohužel pro nás se v té době nacházel v ofsajdu,
takže gól nemohl být uznán. Do kabin se šlo za bezbrankového stavu. 

Druhý poločas

Průběh druhého poločasu byl totožný s tím prvním. Náznaky přílěžitostí dlouhou
dobu končily na pozorných obranách obou týmů. Rozhodujícím momentem zápasu
se stala situace ze 60. minuty, kdy Lukáš Kubů dokázal udržet balon před několika
protihráči, čímž si zajistil jejich zvýšenou pozornost. Díky tomu se pak odkryl
prostor pro Vladimíra Vlka, který přihrávku od Lukáš Kubů uklidil s přehledem za
záda kosteleckého brankáře - 1:0. Hosté se snažili, mírně přidali na obrátkách,
avšak spolehlivá košetická obrana se nenechale vyvést z míry. Tím, že se Kostelečtí
vytáhli a hráli více útočně se otvírala okénka pro naše šance. Bohužel druhou,
uklidňující branku jsme již přidat nedokázali, což nás ve finále nemuselo mrzet,
jelikož hosté již nedokázali s výsledkem nic udělat. 

Závěr
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Toto utkání bylo klasickým remízovým zápasem, kde oba týmy vycházely ze
zajištěné obrany. My však dokázali najít jedno okénko v kostelecké obraně, které
rozhodlo o osudu zápasu. Na utkání opět dorazilo velké množství fanoušků, kterým
za jejich nepřeslechnutelnou podporu děkujeme. V hlasování o hráče zápasu zvítězil
s počtem šesti hlasů Leoš Hanousek, o pouhý hlas méně dostal Tomáš Vejsada a
třetí skončil se dvěma hlasy Vladimír Vlk.

Góly
Vladimír Vlk

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Zdeněk Suk, Leoš Hanousek, Petr Nováček, Ondřej Zenáhlík,
Tomáš Bejček, Tomáš Vejsada, Vladimír Vlk, Petr Bystričan, Lukáš Kubů

Střídali: Michal Fenár, Michal Čermák
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