
Tis 3-0 Košetice

Datum: 29. 08. 2015

Soutěž: I.B třída

V dalším kole 1.B. třídy jsme zavítali do Tisu, kde jsme chtěli prolomit prozatimní
špatnou bilanci na hřištích soupeřů, kdy jsme ještě nedokázali vstřelit branku a ani
uzmout žádný bod. Při minulém utkání v Tisu jsme dokázali zvítězit 1:0. 

První poločas

Od úvodu utkání se jednalo o vyrovnaný duel, který ve svém úvodu mnoho
vzrušení nenabídl. Hrálo se předvším mezi vápny a o nějakém ohrožení jedné z
branek se prakticky nedá hovořit. Jak byl po celý první poločas klid před oběma
gólmany, tak v posledních pěti minutách první půle jsme se dostali do dvou
vyložených šancí. V té první to už už vypadlo, že půjdeme do vedení. Martin Lhota
dostal famózní přihrávku od Tomáše Vejsady do samostatného úniku, velmi dobrým
blafákem se zbavil brankáře Tisu a zakončil do prázdné branky. Bohužel v cestě
míče za čáru se ocitla levá tyč domácí svatyně, která naši již vybuchující radost
rázem zchladila. I ve druhé šanci se ocitl Martin Lhota, který tentokrát již branku
trefil, avšak opět jsme nešli do vedení. Jeden z domácích obránců stačil balon
vykopnout z brankové čáry. Do kabin se šlo za stavu 0:0. 

Druhý poločas

Ve druhé půli se diváci na stadionu v Tisu již dočkali i branek. K naší nelibosti a
nadšení domácích fandů padly všechny do naší sítě. Vše odstartovalo ve 47.
minutě, kdy po dlouhém balonu na křídlo adresoval domácí útočník zpětnou
přihrávku na naše vápno, kde jeden z hráčů Tisu střelou přesně k tyči nedal Jíšovi
šanci zasáhnout - 1:0. Po této brance se hra vrátila do starých koleji, tedy boje
mezi oběma vápny. My se dostali k několika střelám z nadějných pozic, bohužel
zejména Pavel Paťha měl vychýlená mířidla. Několikrát rovněž dobře zasáhl brankář
Tisu. V poslední destiminutovce, pak domácí definitivně rozhodli o osudu utkání,
když vstřelili dvě branky. My jsme se snažili hru vytáhnout a otevřít ve snaze o
vyrovnání, čehož domácí využili. Obě branky padly po podobných akcích. Centr ze
strany, osamocený útočník Tisu mezi penaltou a velkým vápnem a nekompromisní
zakončení přesně k tyči. Z Tisu jsme tedy odjížděli s porážkou 0:3. 

Závěr

V tomto utkání nám Tis uštědřil lekci z produktivity. Zatímco my si vypracovali řadu
šancí, které jsme neproměnili, domácí se dostali ke třem střelám na branku, z nichž
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byly tři góly. Pokud bychom dokázali jednu z šancí v první půli proměnit, je možné,
že bychom z Tisu nějaké body odvezli. Na kdyby se však nehraje a tak si domácí
připisují tři body. Jak se již stává tradicí poslední let, do Tisu se spolu z košetickými
fotbalisty vydává i stálá trojice našich fanoušků. Ač fotbalisté na hřišti prohráli, tito
naši fanoušci však čest košetického fotbalu zachránili a tak jsme z Tisu odjížděli
alespoň s vědomím hřejivého vítězství v ochozech.

Góly
 - 

Sestava
Jan Jíša, Vladimír Vlk, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Jakub Vlk, Pavel Paťha, Tomáš
Bejček, Tomáš Vejsada, Zbyšek Tržil, Lukáš Kubů, Martin Lhota

Střídali: Martin Kos
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