
Košetice 2-1 Obrataň B

Datum: 27. 09. 2015

Soutěž: IV. třída

V dalším zápase IV. třídy zavítala do Košetic k souboji dvou B-týmů rezerva
Obrataně. Našemu béčku se zatím doma relativně daří, když ze dvou domácích
zápasů dokázalo vytěžit 4 body. 

První poločas

Od začátku se hrálo vyrovnané utkání, avšak více gólových příležitostí bylo na naší
straně. Ty se však dlouho nedařilo našim hráčům proměňovat, o což se velkou
měrou zasloužil obrataňský brankář. Zákonitě tak udeřilo na druhé straně. Ve 22.
minutě, v podstatě z první vážnější šance, šli hosté do vedení. Obrataňský záložník
poslal pěkný, přetažený centr skrz vápno, kde se jeden z útočících hráčů elegantně
zbavil svého strážce a střelou nad hlavou košetického brankáře přesně zavěsil –
0:1. I nadále jsme měli více šancí na vstřelení branky, ale dostat míč do sítě se
nám podařilo až ve 36. minutě. Po centru Pavla Paťhy se nezvykle hlavou prosadil 
Ondřej Šáda – 1:1. Za tohoto smírného stavu se šlo i do kabin. 

Druhý poločas

I po obrátce se pokračovalo ve vyrovnaném utkání, s naší převahou v gólových
příležitostech. Ty však zůstávaly povětšinou díky hostujícímu brankáři
neproměněny. Hosté se dostali rovněž do několika příležitostí, ty jim však překazil
Jíša v naší brance. Rozhodnutí přinesla 79. minuta, kdy se krásnou, křižnou střelou
z hranice vápna prosadil opět Ondřej Šáda – 2:1. Jednogólový náskok nám pak
vydržel až do konce utkání. 

Závěr

B-tým odehrál dobrý zápas, ve kterém na šance hosty jasně předčil. S jejich
proměňováním to ale už tak slavné nebylo, a tak můžeme být rádi za vítězství 2:1.

Góly
Ondřej Šáda 2x

Sestava
Jan Jíša, Jakub Dvořák, Michal Dvořák, Jiří Bejček, Petr Radosta, Jan Mynařík,
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Martin Kos, Zdeněk Most, Pavel Paťha, Ondřej Šáda, Michal Čermák

Střídali: David Budař, Martin Langr
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