
Košetice 1-1 Nový Rychnov

Datum: 14. 03. 2015

Soutěž: Přátelsky

V dalším, celkově třetím, přípravném utkání jsme se utkali s mužstvem Nového
Rychnova. Ve vyrovnaném utkání jsme vedli, ale těsně před koncem Rychnovští
vyrovnali a zápas skončil asi zaslouženou remízou. 

První poločas

Úvod utkání lépe vyšel Rychnovu, jehož hráči byli v úvodní desetiminutovce
aktivnější, běhavější a silnější na míči. Z jejich náporu resultovala jedna šance,
kterou však utnul rázným odkopem Jan Vodrážka. Postupem času se síly na hřišti
vyrovnávaly a po zbytek prvního poločasu se hrálo nahoru dolů. Z košetických šancí
stojí za zmínku pouze dvě a to konkrétně šance Petra Bystričana, který dostal na
velkém vápně míč do náběhu, ale jeho slabé zakončení rychnovský strážce branky
bez problému lapil. To na druhou šanci v podání Aleše Vejsady a jeho dělovky z
dobrých 35 metrů byl už krátký, bohužel pro nás pouze zadunělo břevno. První
poločas skončil bez branek. 

Druhý poločas

Druhý poločas začal opět náporem Rychnovských, avšak košetická obrana byla
spolehlivá a do větších šancí soupeře nepouštěla. Opět nám trvalo zhruba deset
minut, než jsme dokázali hru vyrovnat. Do první větší šance druhého poločasu se
dostali hráči Rychnova v 58. minutě, když se zjevil kousek od penalty zcela
osamocený rychnovský útočník. Jíša však byl včas z branky, zmenšil útočníkovi
střelecký úhel a jeho střelu vyrazil. O dvě minuty později se po závaru v našem
vápně dostal k hlavičce rychnovský Kratochvíl, trefil však pouze střed branky. O
několik minut později se dostal ke střele opět Aleš Vejsada a Rychnov zachránilo
znovu břevno. Aleš Vejsada se nakonec prosadil a jelikož to nešlo nohou, zkusil to
tentokráte hlavou a s přehledem poslal centr bratra Tomáše ze standartní situace
do sítě – 1:0. Rychnovští po inkasovaném gólu přidali a jejich první šanci v honbě
za vyrovnání zlikvidoval velmi dobrým zákrokem Jan Duffek v naší brance. Utkání
spělo ke svému konci a bohužel pro nás jsme 2 minuty před koncem o vedení přišli,
když jsme neuhlídali rohový kop – 1:1. 

Závěr

Kromě začátků obou poločasů se hrálo vyrovnané utkání, jehož výsledkem je asi
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zasloužená remíza. Nás může těšit, že výkon oproti minulému týdnu byl o poznání
lepší.

Góly
Aleš Vejsada

Sestava
Jan Jíša, Ondřej Šáda, Aleš Vejsada, Jan Vodrážka, Petr Nováček, Jan Mynařík, Jiří
Čmucha, Tomáš Vejsada, Ondřej Zenáhlík, Vojtěch Anděl, Petr Bystričan

Střídali: Jan Duffek
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