
Košetice 4-1 Pelhřimov dor.

Datum: 20. 02. 2016

Soutěž: Přátelsky

Ve druhém přípravném zápase v zimní pauze jsme se vydali do nedalekého
Pelhřimova, kde jsme se střetli s tamním starším dorostem. V utkání jsme prokázali
více zkušeností a zvítězili 4:1. 

První poločas

Od začátku utkání měli více míč na kopačkách naši hráči. Pelhřimovští mladíci
povětšinou hrozili pouze po vápno, kam se v několika případech dostali pěknou
kombinací, ale buď nezakončili vůbec, nebo pouze slabě. Mírný tlak jsme využili v
15. minutě, kdy nepovedený odkop od branky v podání pelhřimovského brankáře
zachytil Jan Starý a otevřel skóre zápasu – 0:1. Vedení jsme si však moc neužili,
jelikož velkou hrubku předvedl Aleš Vejsada. Ten tak dlouho v pozici stopera váhal
s rozehrávkou, až mu míč uzmul jeden z domácích hráčů a střelou podél Jíši srovnal
na 1:1. Naše mírná převaha v držení míče pokračovala i nadále, bohužel bez
gólového účinku, ačkoli několik pološancí se nám vypracovat podařilo. Pelhřimovští
zahrozili nebezpečnou standartkou těsně za vápnem, která byla sražená zdí, avšak i
tak nadělala Jíšovi v naší brance starosti, a slabou střelou po další lehkovážnosti v
podání Aleše Vejsady. Ve 30. minutě jsme se opět ujali vedení, když Tomáš
Vejsada posadil přesný centr z rohu na hlavu Leoše Hanouska a ten zatloukl balon
do branky – 1:2. Ve 44. minutě pak na 1:3 zvýšil Aleš Vejsada, který krásnou
ranou z přímého kopu uklidil míč do pravé šibenice pelhřimovské svatyně. 

Druhý poločas

Ve druhém poločase už byla naše převaha znatelnější, většinu času se hrálo na
polovině Pelhřimova a těch několik výletů domácích k naší brance dopadlo
neslavně. Největší šanci mladíků zhatil Jíša včasným vyběhnutím a zmenšením
střeleckého úhlu. Za nás kontroval střelou těsně vedle Lukáš Kubů po té, co vystihl
špatnou rozehrávku Pelhřimovských. S přibývajícími minutami a několika střídáními
přestal domácím fungovat střed hřiště, kde jsme jasně kralovali, avšak poslední gól
jsme si schovali až na závěrečné minuty zápasu. V 90. minutě Petr Bystričan poslal
krásný centr do vápna, kde si na něj vyskočil Jan Starý a svou druhou brankou v
utkání pečetil výsledek. 

Závěr

Pelhřimovští dorostenci se ukázali jako schopný soupeř plný talentovaných mladých
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fotbalistů. Bylo však vidět, že k dospělému fotbalu mají ještě nějaký ten kousek
cesty před sebou, takže jsme celkem po zásluze zvítězili.

Góly
 - 

Sestava
Není známo.

Střídali: Není známo.
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