
Košetice 5-3 Pelhřimov B

Datum: 20. 03. 2016

Soutěž: Přátelsky

V posledním přípravném zápase před začátkem jarní části 1.B třídy jsme se utkali s
Pelhřimovským "béčkem". Pelhřimovští měli problém dát dohromady tým, proto
jsme museli dva naše hráče "zapůjčit", aby se mohlo vůbec začít. Navíc v průběhu
druhého poločasu musel hřiště opustit pelhřimovský brankář a zároveň z
preventivních důvodů i několik našich lehce pochroumaných borců. Zápas se tak
dohrával v osmi na obou stranách. To druhou půli dost poznamenalo a učinilo jí tak
v podstatě zbytečnou. 

První poločas

V první půli se hrál pěkný a vyrovnaný fotbal, k čemuž přispěly oba týmy, které se
snažily především o kombinační hru po zemi. Více šancí lze napočítat na naší
straně, avšak Pelhřimovští byli efektivnější. Do vedení se dostal Pelhřimov, když
využil nedůrazu v naší obraně. Jeden z pelhřimovských hráčů propasíroval míč do
vápna, kde si ho jeho útočný kolega převzal, navedl do ideální pozice a střelou
podel Jíši poslal Pelhřimov do vedení. Naše šance do té doby končily na pozorné
obraně Pelhřimovských nebo je velmi dobře zneškodnil brankář. Vyrovnání jsme se
dočkali přibližně pět minut po obdržené brance. Lukáš Kubů si zpracoval centrovaný
balon ze strany a s ledovým klidem sobě vlastním poslal míč do sítě - 1:1. Z
vyrovnání jsme se však nijak dlouho neradovali, jelikož o několik minut později
jsme opět prohrávali. Dlouhý výkop od branky doletěl až na naši polovinu, kde
nikdo z košetických hráčů nejevil zájem o podstoupení jakéhokoli hlavičkového
souboje a odvrácení míče. Díky tomu si celkem v poklidu zpracoval balon jeden z
Pelhřimovských, poslal kolmou přihrávku do vápna, kam naběhl zakončující hráč,
který tváří v tvář Jíšovi nezaváhal. Do konce poločasu jsme dokázali vyrovnat, to se
trefil Jan Starý. 

Druhý poločas

Ke druhému poločasu se nemá cenu moc vyjadřovat, byl značně ovlivněn již
zmiňovanými odchody hráčů. V průběhu druhé půle jsme navýšili vedení až na 5:2,
trefili se postupně Pavel Papež, Jakub Vlk a Michal Dvořák. Pelhřimov pak v
poslední minutě z penalty snížil na 5:3. 

Závěr

Nebyla to úplně vydařená generálka, to je bez debat. Ať už díky malému počtu
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hráčů soupeře, celkem nepochopitelnému hracímu dnu (A-tým Pelhřimova hrál své
první mistrovské utkání rovněž v neděli, což byl zřejmě důvod malého počtu hráčů)
či našemu výkonu v obraně, který nebyl bůhví jaký. Naproti tomu útočná fáze měla
docela ucházející parametry, což je určitě povzbuzující.

Góly
Michal Dvořák, Lukáš Kubů, Jan Starý, Pavel Papež, Jakub Vlk

Sestava
Jan Jíša, Tomáš Bejček, Michal Dvořák, Aleš Vejsada, Vladimír Vlk, Pavel Machovec,
Tomáš Vejsada, Lukáš Kubů, Jan Starý, Pavel Papež, Zbyšek Tržil

Střídali: Jakub Vlk
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