
Košetice 7-1 Humpolec B

Datum: 05. 09. 2015

Soutěž: I.B třída

V 5. kole 1.B třídy zavítala do Košetic rezerva Humpolce. Hosté před zápasem drželi
úctyhodnou sérii 17 zápasů bez porážky, která započala v listopadu minulého roku
a skončila právě v tomto utkání. 

První poločas

Do zápasu jsme vstoupili nejlépe, jak to šlo, jelikož ještě než stačil košetický pažit
zaregistrovat, že se na něm dnes hraje nějaký fotbal, už jsme vedli 1:0. Zbyšek
Tržil totiž již v 1.minutě dopravil do sítě centr Pavla Papeže a využil tak naši první
standartní situaci v zápase. Ve 14. minutě pak pro nás bylo ještě lépe, to když i
naše druhá standartka znamenala branku. Byl to opět střelec dne Zbyšek Tržil,
který dopravil balon do sítě 2:0. Po tomto našem raketovém úvodu se hra urovnala
a hrálo se bez výraznějších šancí na obou stranách. Do kabin se šlo za stavu 2:0. 

Druhý poločas

Do druhé půle jsme vstoupili s cílem neinkasovat a neposadit tak hosty na koně a
zároveň se pokusit ještě nějaké branky vstřelit. První cíl vzal záhy po začátku
poločasu za své, když v 53. minutě na 2:1 snížil Beránek, který jemně lízl hlavou
centr Prokopa a poslal míč mimo dosah košetického brankáře. Zlomovým bodem
zápasu pak byla naše blesková odpověď, která nám vrátil dvoubrankové vedení. V
55. minutě se po centru Vladimíra Vlka z rohu prosadil hlavou Leoš Hanousek - 3:1.
Od tohoto gólu se humpolecká obrana rozypala, čehož jsme beze zbytku využili.
Další banán do sítě hostů přidal v 62. minutě Tomáš Vejsada, který využil ťukesu se
Zbyškem Tržilem a Tomášem Bejčkem a sám před brankou soupeře nezaváhal -
4:1. O minutu později nadělil hostům bůra Leoš Hanousek, který se nejlépe
zorientoval ve skrumáži před brankou. Zbyšek Tržil pak dokonal hattrick, když
suveréně  proměnil penaltu nažízenou za ruku jednoho z hostujících obránců.
Poslední zářez pak přidal Pavel Papež, který překonal humpoleckého brankáře
pěknou střelou zpoza vápna. Hosté se kromě vstřelené branky dostávali do šancí
jen sporadicky a jejich pokusy se nám podařilo vždy zlikvidovat. 

Závěr

V tomto uktání jsme naprosto zaslouženě zvítězili, hostům se moc nedařilo. Navíc
jsme se mohli opřít o standartní situace, které se nám v tomto utkání nebývale
dařily. Zápasu přihlížela řada fanoušků, jak našich, tak humpoleckých, kteří
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vytvořili velmi dobrou kulisu. Našim fanouškům pak děkujeme za podporu. Hráčem
utkání se dle hlasování fanoušků stal Zbyšek Tržil s 11 hlasy, za ním skončil Leoš
Hanousek s 8 hlasy a humpolecký Jakub Žatečka se 7 hlasy.

Góly
Leoš Hanousek 2x, Tomáš Vejsada, Pavel Papež, Zbyšek Tržil 3x

Sestava
Jan Jíša, Jakub Vlk, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Zdeněk Suk, Vladimír Vlk, Tomáš
Bejček, Tomáš Vejsada, Lukáš Kubů, Pavel Papež, Zbyšek Tržil

Střídali: Pavel Paťha, Michal Čermák, Tomáš Kadlec
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