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Datum: 31. 05. 2015

Soutěž: I.B třída

Košetický A-tým nezažívá vůbec povedený závěr sezóny v I.B třídě. Již čtyři zápasy
za sebou jsme nedokázali bodovat, naspoledy jsme s prázdnou odjížděli z Lípy, kde
jsme prohráli 0:2. 

První poločas

V úvodním dějiství byla hra vyrovnaná, na balonu byli přecejen trochu lepší domácí,
kteří se rovněž dostali i do první příležitosti. Nebezpečný centrovaný míč ze
standartní situace těsně vedle rohového praporku trestuhodně minul Martin Kos na
přední tyči a zavařil tak svým spoluhráčům. Jeden z domácích hráčů dokázal využít
situace a pohotově zakončit, Jíša však byl na místě. Po té jsme na několik minut
převzali iniciativu my a přitlačili domácí k jejich brance. Z této převahy rezultovala
šance Martina Kosa, který, ač mohl postupovat ze strany v podstatě sám k brance
Lípy, se rozhodl pro střelu a tu tak tak, že dokázal domácí brankář vytěsnit na roh.
V několika dalších příležitostech nás zabrzdila obrana Lípy, i když mnohdy na
poslední chvíli. Největší šanci první půle měla na svědomí Lípa. V samostatném
úniku však ztroskotal jeden z domácích útočníků na Jíšovi. Do kabin se tedy šlo za
stavu 0:0. 

Druhý poločas

V druhé půli byli opět ve hře s míčem mírně lepší domácí, avšak žádná větší šance
z toho z jejich strany dlouho nebyla. Skóre se poprvé měnilo v 71. minutě, kdy se
Lípa dokázala dostat do našeho vápna, kde se jeden z domácích obtočil okolo
jednoho z našich obránců a rychlou, přízemní, křižnou střelou překonal Jíšu. Našim
borcům nebylo možno upřít snahu, ale v poslední době se nám nedaří onu snahu
přetavit v nějaké výraznější ohrožení branky soupeře. Přesto však jsme si jednu
loženku připravili. Centr Vladimíra Vlka hlavou usměrnil na branku Michal Fenár,
brankář domácích balon vyrazil pouze nad sebe, kde stačilo aby Petr Bystričan
doklepl míč hlavou či hrudí do branky. To se však nestalo a skóre se tak neměnilo.
V 90. minutě pak domácí dokázali přidat ještě jeden gól. Přihrávku jednoho z hráčů
Lípy na zcela volného kolegu v útoku si srazil do branky Zdeněk Suk. 

Závěr

V Lípě jsme neodehráli vyloženě špatné utkání, avšak, jak už bylo řečeno, jsme
málo nebezpeční a když už si šanci vytvoříme, nejsme schopni ji zužitkovat. I do
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Lípy s námi vyrazili naši fanoušci a opět jim patří velký dík za jejich podporu.

Góly
 - 

Sestava
Patrik Filípek, Jan Jíša, Zdeněk Suk, Martin Kos, Leoš Hanousek, Aleš Vejsada,
Michal Fenár, Tomáš Vejsada, Tomáš Bejček, Vladimír Vlk, Petr Bystričan

Střídali: Michal Čermák
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