
Košetice 0-1 Humpolec B

Datum: 23. 05. 2015

Soutěž: I.B třída

Ve 23. kole 1.B třídy zavítala na košetický pažit rezerva Humpolce. Ve vyrovnaném
utkání nakonec byli šťastnější hosté, kteří o své výhře rozhodli těsně před
poločasovým odchodem do kabin. 

První poločas

První poločas pro nás nezačal vůbec dobře, jelikož již ve 2. minutě musel pro
zranění střídat Petr Nováček. Několik minut na to se Humpolečtí dostali do své první
velké šance. První střelu dokázal Jíša vyrazit konečky prstů jen před prázdnou
branku, dobíhající útočník Humpolce však z dorážky naštěstí přestřelil branku. Hra
se po této úvodní pasáži vyrovnala, nicméně výraznější brankové příležitosti si
připisovali pouze hosté. Ti však naráželi na pevný košetický obranný val v čele s
brankářem Jíšou. Ten zlikvidoval nebezpečný trestný kop Humpoleckých i velkou
příležitost Paťhy. Ve 43. minutě jsme však již kapitulovali. Přetažený centr Jíša
vyboxoval na vápno, kde se za pomoci štěstí a několika odrazů dostal balon až k
Prokopovi, který ani ne tak střelou jako spíš odrazem o svou holeň dostal míč do
branky – 0:1. My se za první poločas dostali pouze do několika náznaků příležitostí,
které buď utnula humpolecká obrana, nebo nás zklamala finální přihrávka či
samotné zakončení. Do kabin se šlo ze jednobrankového vedení hostů. 

Druhý poločas

Druhý poločas začal opět převahou Humpoleckých, kteří se záhy po návratu z kabin
dostali do další velké příležitosti. Jíša poslal výhozem těžký míč Tomáši Bejčkovi,
který o něj těsně před půlí hřiště přišel, díky čemuž se do samostatného úniku
dostal humpolecký Paťha. Jíša však dokázal svou chybu napravit a špičkou kopačky
střelu zastavil. Převaha hostů byla ve druhém dějství opticky o něco výraznější,
protože našim borcům ztěžoval situaci silný protivítr. I tak jsme se dostali do
několika zajímavých příležitostí. V největší z nich nedokázal v nadějné pozici přesně
zakončit Aleš Vejsada, který se na chvíli zjevil sám před humpoleckým brankářem.
V poslední části zápasu se hosté soustředili především na soustředěnou obranu a
tak příležitostí na obou stranách výrazně ubylo. Závěr utkání byl zbytečně
vyhrocený, k čemuž výrazně přispěla nepřesná paní rozhodčí. Z této nervózní
atmosféry pak vzešla červená karta v samé závěru na obou stranách. Potrestanými
byli náš Lukáš Kubů a humpolecký Petr Fikar. 

                                             1 / 2



Závěr

Bohužel ani v tomto zápase jsme nedokázali zlomit sérii porážek, která nyní čítá tři
prohrané zápasy v řadě. Nutno uznat, že Humpolečtí byli po celé utkání mírně lepší
a vypracovali si i více brankových příležitostí, takže z tohoto pohledu je jejich výhra
asi zasloužená. Velký dík patří našim fanouškům za výbornou kulisu a
nepřeslechnutelnou podporu během celého utkání.  V hlasování fanoušků o hráče
zápasu zvítězil Jan Jíša se 6-ti hlasy, následovaný Leošem Hanouskem se třemi
lístečky a Alešem Vejsadou se dvěma hlasy.

Góly
 - 

Sestava
Jan Jíša, Petr Nováček, Leoš Hanousek, Michal Fenár, Michal Dvořák, Aleš Vejsada,
Tomáš Bejček, Tomáš Vejsada, Vladimír Vlk, Lukáš Kubů, Agyei Kwadwo

Střídali: Pavel Paťha
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