
Chotěboř B 1-0 Košetice

Datum: 15. 08. 2015

Soutěž: I.B třída

Ve druhém kole 1.B třídy jsme zavítali na hřiště rezervy Chotěboře. V zápase
hraném opět za parného počasí jsme chtěli navázat na výhru proti Kostelci, avšak
bylo jasné, že nás nečeká nic lehkého, jelikož Chotěbořští v minulé sezóně
prokázali, že nejsou žádní nazdárci. 

První poločas

Od úvodu utkání se hrálo za převahy domácích, kteří zdařileji kombinovali a lépe se
pohybovali, čímž nás dostávali pod mírný tlak. Našim hráčům se naopak moc
konstruktivní kombinace nedařila, občas jsme pouze odkopávali míče směrem k
polovině Chotěboře. Navzdory tomu, že měli domácí navrch, žádnou šanci si
nevytvořili. To samé však platí i o nás, proto se toho v první půli odehrálo pramálo
zajímavého. 

Druhý poločas

Úvod druhého dějství se nesl ve stejném duchu jako půle první. Domácí byli i
nadále aktivnější a za svou snahu byli v 57. minutě odměněni. Jeden ze záložníků
Chotěboře poslal krásný balon za naši obranu, kde v křídelním prostoru přesně
našel jednoho ze svých spoluhráčů. Ten odtud zpětnou přihrávkou do druhé vlny
nalezl na velkém vápně zcela osamoceného dalšího z domácích. Chotěbořský hráč
si balon zpracoval a zamířil přesně k tyči. My na vedoucí branku Chotěboře
reagovali mírným přeskupením řad, což vedlo k tomu, že jsme dostali domácí pod
tlak. V největší naší šanci trefil za mírného přispění chotěbořského brankáře Aleš
Vejsada v samostatném úniku tyč. Lukáš Kubů pak po centru aktivního Aleše
Vejsady v těžké pozici mířil hlavou mimo. Díky tomu, že jsme otevřeli hru ve snaze
dát vyrovnávací branku, mohli domácí podniknout několik rychlých brejků. Ty
překazila naše obrana nebo dobře zasáhl košetický brankář. Bohužel však gól se
nám vstřelit nepodařilo a tak utkání skončilo vítězstvím domácích. 

Závěr

Z Chotěboře jsme tedy body nepřivezli. Domácí byli v celém utkání lepším týmem a
jejich vítězství je zasloužené.
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Sestava
Jan Jíša, Martin Kos, Leoš Hanousek, Zdeněk Suk, Michal Dvořák, Pavel Paťha,
Zbyšek Tržil, Tomáš Vejsada, Ondřej Šáda, Aleš Vejsada, Lukáš Kubů

Střídali: Jiří Štyx ml., Michal Čermák
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