Kryry - Údlice 0:1 (0:1), dorost
Napsal uživatel Roman Veselý
Neděle, 08 Září 2013 20:51

Rozhodčí: Roháč Zd.
Gol: Němec
Diváci : 43

SESTAVA: Hašek - Michalík - Šimek - Trunec - Machač - Parkman - Kočka - Němec - Išler Lecjaks - Veselý
ke střídání připraveni: Štěpánek, Bako

PRŮBĚH ZÁPASU: K tomuto mači jsme odjížděli oslabeni o 4 hráče ze základu a sice Hašek
F. a Valenta O. plnili zápasové povinnosti v FC Chomutov a Kramarski M. a Kramarski R. byli
na závodech hasičů v Německu.Trenéři sestavili sestavu z velice mladých sokolíků a jeli nám
pomoc dva st. žáci: Trunec
a Štěpánek.Do zápasu jsme nastoupili s
pokorou a bez podceňování
soupeře.Za
domácí nastoupili „obři“ proti naším hubeňourkům.V obraně vládl Michalík,který celou obranu
řídil a Kočka dřel v záloze a Veselý nastoupil na hrotu.Ve 2.min se ke střele odhodlal Veselý,ale
střela šla mimo.V 5.min soupeř unikl po pravé staně a trefil boční síť.Domácí pouze nakopávali
míče na naší půlku a spoléhali na 2 brejkové hráče ,kteří byli ale dobře pokrytí našima
obránci.V 15.min zahrává Kočka přímý kop,jeho bombu brankář vyráží,ale Němec sledoval hru
a odražený míč dopravil do domácí brány.Do druhého poločasu nastupujem s odhodláním
odvézt z Kryr 3 body,ale začalo to být tvrdé,ostré a hektické.Domácí stále nakopávají míče,ale
sokolíci kombinační hrou hrozí v domácím pokutovém území.Snažíme hrát fotbal,ale domácí
pomezní nepouští naše útočníky na zteč s domácím golmanem a stále zvedá praporek pro
ofsajd.Domácí faulují ,ale velice dobře pískající sudí Roháč drží klid na hřišti.Velice dobře
zahrál mladík Trunec v obraně.U některých hráčů se projevuje absence na trénincích a
nerozehranost.Ti co poctivě chodí na tréninky tak se v tomto zápase kousli a odběhali to za ty
co již nemohli.Fotbal to moc pohledný díky domácím nebyl ,ale byli to sokolíci kdo chtěl hrát
fotbal a vyhrát.Tyto 3 body byli opravdu vydřené,ale zasloužené.Teď nás čeká soupeř s
Podbořan,tak stále musíme makat ,abychom vyhrávali!!!!!!
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