
Černovice 5-0 Košetice

Datum: 14. 06. 2015

Soutěž: I.B třída

Sezónu 2014/2015 1.B třídy zakončil košetický A-tým utkáním s Černovicemi. Ani v
tomto zápase jsme nedokázali bodovat, ba co víc odváželi jsme si domů
pětibrankový příděl. 

První poločas

První poločas byl vyrovnaný, oba týmy si vypracovali několik nadějných příležitostí,
které však nedokázali zužitkovat. Za nás se do šance dostal Ondřej Šáda, který
bohužel byl již příliš blízko brankáři a tak ho pouze nastřelil. Na druhé straně se do
nezbezpečné příležitosti dostal domácí Vlach. Jíša však byl na místě a šanci
zneškodnil. V další košetické šanci Martin Kos jen těsně nedokázal usměrnit
střílenou přihrávku Tomáše Vejsady do odkryté branky. Domácí pak odpověděli
nepovedeným centrem ze strany, který skončil na vrchní straně břevna naší
branky. Do kabin se tak šlo za stavu 0:0. 

Druhý poločas

Druhou půli jsme začali náporem, kdy jsme lépe kombinovali a dostali se do několik
náznaků šancí. Bohužel však jsme je nedokázali proměnit, za což jsme byli za
nedlouho potrestáni. V 56. minutě se po centru Vlacha ocitl sám před Jíšou jeden z
domácích útočníků a nezaváhal - 0:1. O 3 minuty později to bylo již 0:2, jeden z
Černovických přesnou bombou k tyči překonal Jíšu podruhé. My se snažili o zvrat,
leč do výrazné šance jsme se nedostali. Ruku v ruce s naší snahou o zvrat v utkání
přicházela i okénka v naší obraně, které dokázali domácí nekompromisně trestat.
Nejprve se v dalším samostatném nájezdu nemýlil Paclík, po té se dorážkou své
vlastní hlavičky po zákroku Jíši prosadil Koller a na konečných 0:5 uzavřel opět
Paclík. 

Závěr

V Černovicích jsme neodehráli špatné utkání, první poločas byl vyrovnaný, dalo by
se říci, že vyloženější šance byly na naší straně. Po inkasované brance ve druhé půli
jsme hru více otevřeli s nadějí na zvrat v utkání, čehož domácí s chutí využili.
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Sestava
Jan Jíša, Martin Sovka, Michal Fenár, Zdeněk Suk, Petr Bystričan, Vladimír Vlk, Aleš
Vejsada, Tomáš Vejsada, Ondřej Šáda, Lukáš Kubů, Martin Kos

Střídali: Jan Duffek
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