
Košetice 1-0 Lípa

Datum: 04. 06. 2016

Soutěž: I.B třída

V posledním domácím zápase veleúspěšné sezóny 2015/2016 1.B třídy přijela do
Košetic Lípa. My jako již jistý vítěz soutěže jsme měli naplánované oslavy a tomu
také odpovídal zápas, který nenabídl kdovíjaký fotbalový koncert. Jedinou naší
vážnější starostí bylo udržet domácí neporazitelnost v této sezóně. 

První poločas

Od začátku se hrálo vyrovnané utkání, mírnější převaha byla na naší straně. Hosté
si za celý poločas vypracovali pouze několik propagačních střel a zahrávali pár
standartních situací okolo našeho vápna, jinak se k ohrožení naší branky prakticky
nedostali. Naše výpady pak dlouho spolehlivě likvidovala pevná obrana Lípy, která
nám toho rovněž moc nedovolila. Nerozhodný výsledek prolomil těsně před
poločasem, ve 44. minutě Tomáš Vejsada, který prokázal kopací techniku a
odražený míč poslal z hranice vápna halfvolejem neomylně přesně do vingle
hostující branky - 1:0. 

Druhý poločas

Ani ve druhém poločase Lípa naši svatyni moc neohrozila, byť byla v jeho průběhu
mírně aktivnější. Jíša v brance musel řešit pouze několik centrovaných míčů. My se
dostali k několika rychlým kontrům, které jsme však nedokázali proměnit ve druhý,
pojišťující gól. Což byla velká škoda, jelikož několik akcí bylo velmi povedených a
oku lahodících. Naše fanoušky ani nás to však mrzet nemuselo, jelikož jsme
nejtěsnější vedení dokázali uhájit až do konce a udrželi tak košetickou tvrz
nedobytou po celou sezónu. 

Závěr

Zápas nebyl z naší strany to pravé ořechové, připravené pozápasové oslavy
spojené s dokopnou byly v hlavách naši borců schované. Co nás může těšit je již
zmíněná domácí neporazitelnost, kterou jsme dokázali udržet po celou sezónu.
Jediný tým, který si z Košetic odvezl alespoň bod byly Štoky a to ještě s hodně
velkým štěstím. Po zápase byl do rukou nejpovolanějších, tedy košetického
kapitána Tomáše Vejsady předá pohár za vítězství v 1.B třídě. Spolu s fantastickými
fanoušky, kteří si zaslouží absolutorium za jejich podporu v celé sezóně, jsme si
pak mohli vychutnat oslavy a dokopnou.
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http://www.sokolkosetice.cz/match/4486/


Góly
Tomáš Vejsada

Sestava
Jan Jíša, Michal Dvořák, Leoš Hanousek, Tomáš Vejsada, Tomáš Kadlec, Jan Starý,
Lukáš Kubů, Vladimír Vlk, Pavel Paťha, Pavel Papež, Zbyšek Tržil

Střídali: Pavel Machovec, Jakub Dvořák, Michal Čermák
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