
Košetice 3-0 Pacov B

Datum: 04. 10. 2015

Soutěž: I.B třída

K sousedskému derby zavítala v rámci 9. kola 1.B třídy do Košetic juniorka
nedalekého Pacova. Pacov se po roční pauze strávené v Okresním přeboru vrátil
letos zpět do 1.B třídy. 

První poločas

Pacovští přijeli s cílem odvézt si bod a tak také vypadla jejich taktika. Ta vycházela
ze zajištěné obrany a podnikání rychlých brejků. Aktivnějším týmem jsme byli my,
avšak hostující obraný val byl dlouho dobře konsolidovaný. Když už se nám podařilo
překonat obranu Pacova, stál nám v cestě brankář Pachta. Ten hosty několikrát v
prvním poločase zachránil od pohromy, avšak ve 32. minutě jsme ho dokázali
překonat. Zbyšek Tržil využil perfektního centru Pavla Papeže a hlavou nedal
Pachtovi šanci – 1:0. Ve 45. minutě, těsně před odchodem do kabin mohlo být
vyrovnáno. Neuhlídali jsme rohový kop, který Gavrecký zahrál na zadní tyč, kde
stál zcela osamocený pacovský Maršík. Ten však svojí hlavičkou z bezprostřední
blízkosti nechal pouze vyniknout košetického brankáře. Do kabin jsme tak šli s
vedením 1:0. 

Druhý poločas

I ve druhé půli jsme byli aktivnějším týmem, hosté byli prakticky neškodní a
směrem dopředu toho předvedli pramálo. My se i nadále dostávali do šancí, avšak
opět jsme naráželi na výborného pacovského brankáře. V 66. minutě jsme se
dostali do vedení 2:0. Tomáš Vejsada zakroutil míč ze standartní situace ze strany
tak šikovně, že zapadl přesně k tyči hostující branky. I nadále jsme pokračovali ve
velmi dobrém výkonu a zdařile jsme kombinovali. Tečku za výsledkem napsal v 88.
minutě Leoš Hanousek, který využil centru Pavla Papeže z rohového kopu a míč
propadnuvší na přední tyči bezpečně dopravil do branky – 3:0. 

Závěr

Derby s Pacovem jsme ovládli zcela zaslouženě. Hosté si kromě šance Michala
Maršíka na konci první půle nevytvořili prakticky nic. Pacov mohl z Košetic odjíždět
s větším rancem, avšak proti byl výborný brankář Pachta v brance hostů. Ochozy
košetického stánku byly opět plné fanoušků a my jim tímto děkujeme za jejich
podporu a povzbuzování. Hráčem utkání dle hlasování fanoušků se stal Leoš
Hanousek se šesti hlasy, následovaný Zdeňkem Sukem s pěti a Janem Jíšou se
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čtyřmi hlasy.

Góly
Leoš Hanousek, Tomáš Vejsada, Zbyšek Tržil

Sestava
Jan Jíša, Zdeněk Suk, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Jakub Vlk, Pavel Paťha, Lukáš
Kubů, Tomáš Vejsada, Pavel Papež, Luboš Novák, Zbyšek Tržil

Střídali: Vladimír Vlk, Martin Sovka
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