
Košetice 4-0 Budíkov

Datum: 21. 05. 2016

Soutěž: I.B třída

V rámci 23. kola 1.B třídy přijel do Košetic předposlední Budíkov, který zřejmě
doprovodí Pacov B v cestě do Okresního přeboru. Vzhledem k naší domácí bilanci
tak byly karty rozdané jasně. 

První poločas

Od začátku utkání jsme byli lepším týmem. Hrálo se převážně na polovině
Budíkova, jehož hráči se snažili o pozornou obranu a podnikání rychlých brejků. Při
jednom z nich stálo na naší straně štěstí, když hostující Kavka dostal trochu
prostoru v našem vápně a za Jíšou zazvonila pravá tyč. Toto bylo jediné okénko v
naší obraně, které se za celý zápas vyskytlo. Z převahy, kterou jsme si vypracovali,
vzešla řada šancí, avšak dlouhou dobu nás srážela mizerná finální přihrávka nebo
nepřesné zakončení. Zbyšek Tržil svou střelu z okolí penalty nasměroval bodlem
pouze nad branku. Jan Starý si v těžké pozici nedokázal připravit včas balon a ten
mu uzmuli hostující obránci. Tomáš Kadlec k naší smůle trefil svou přihrávkou před
odkrytou branku paty jednoho z Budíkovských. A takovýchto nevyužitých
příležitostí byla z naší strany celá řada. Až ve 30. minutě prolomil bezbrankový stav
Jan Starý, který využil přihrávky Pavla Papeže a prostřelil brankáře Budíkova – 1:0.
Za tohoto stavu se odcházelo i do kabin. 

Druhý poločas

Nástup do druhého dějství byl z naší strany nejlepší, jaký být mohl. Hned v
úvodních sekundách druhé půle využil Pavel Papež nekoncentrovanosti
Budíkovských a po přihrávce od Zdeňka Suka za obranu si před hostujícím
brankářem věděl rady – 2:0. I nadále se hrálo za naší převahy, ze které se hosté
vymanili pouze při rozehrávání standartních situací. Těch však zejména okolo půlící
čáry bylo požehnaně, jelikož jsme si dlouhou nedokázali poradit s velmi dobrým
ofsajd systémem v podání Budíkova. Další branku přidal v 77. minutě opět Pavel
Papež, který přetavil v gól přihrávku Zbyška Tržila. Poslední změnu skóre pak
obstaral v 84. minutě Jan Starý, který si zopakoval kombinaci s Pavlem Papežem
předcházející prvnímu gólu a byť trochu se štěstím, tak přece propasíroval míč přes
přesunujícího se brankáře Budíkova – 4:0. 

Závěr

V tomto utkání jsme Budíkov do ničeho nepustili, vyjma jen šance Kavky v úvodu
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první půle, a celkem v poklidu jsme si dokráčeli pro tři body. Na našem vítězství se
opět podílel náš dvanáctý hráč, tedy naši fanoušci, kteří byli opět famózní. Jako
hráč zápasu byl zcela zaslouženě a s velkou převahou vybrán Pavel Papež, který se
na našem vítězství podílel dvěma góly a stejným počtem asistencí. Na druhém
místě skončil Jan Jíša a třetí pozici obsadil Jan Starý. Z výsledků souběžně hraných
utkání pak vzešla jistota, že Košetice se tři kola před koncem stávají vítězem 1.B
třídy, skupiny A, kraje Vysočina v sezóně 2015/2016.

Góly
Jan Starý 2x, Pavel Papež 2x

Sestava
Jan Jíša, Michal Dvořák, Zdeněk Suk, Tomáš Vejsada, Vladimír Vlk, Jan Starý,
Tomáš Bejček, Lukáš Kubů, Tomáš Kadlec, Pavel Papež, Zbyšek Tržil

Střídali: Jakub Dvořák, Michal Čermák
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