Tatran Kadaň - Údlice 2:3 (1:1), dorost přátelák
Napsal uživatel Roman Veselý
Sobota, 02 Březen 2013 21:30 - Aktualizováno Neděle, 03 Březen 2013 19:22

Rozhodčí : Franko
Branky: Smejkal,Němec,Červenka
Diváci: 38
SESTAVA: Hašek V. - Chloupek - Stárek - Kramarski R. - Kramarski M. - Hampl - Veselý Čapík - Červenka - Němec - Hašek F.
k hokejovému střídání připraveni: Lorenčík, Smejkal

PRŮBĚH ZÁPASU: Tak jsem ze sokolíkama dorazili na horkou půdu Tatranu Kadaň,který
hraje také krajský přebor.Ještě jsme se museli obejít bez 3 hráčů,ale nově příchozí hráči zahráli
velice dobře a myslím si ,že tento mančaft bude hrát fotbal.Trenéři nabádali svým svěřencům,že
mají hrát kombinačně a balony nenakopávat.I když ze začátku jsme opět hráli zakřiknutě a málo
jsme kombinovali,byli jsme to my kdo zahrozil,když v 5.min krásný centr do vápna domácích
těsně míjí Němec a tentýž hráč v 10.min uniká a přestřeluje branku .V 11.min Hašek V. dobrým
zákrokem maří přímý kop domácích.V 15.min sice domácí překonali Haška V. ,ale v prázdné
bráně ho zastoupil Kramarski M. a odkopává balon do bezpečí.Ve 22.min Veselý pálí z 25.m na
bránu
a domácí golman vyráží na roh,z kterého se do šance dostal Němec
ale bez branky.Ve 24.min mají domácí šanci,když trmu vrmu v našem vápně uklidňuje
Chloupek a uklízí balon z vápna.Konečně ve 25.min Němec proměňuje svojí šanci po úniku a
vedem 1:0.Ve 32.min ,ale domácí po úniku vyrovnávají a je vyrovnáno na 1:1.Takto končí
poločas.Do druhého poločasu nastoupíme s větší chutí kombinovat a je to znát.Ve 48.min
zatáhl balon po lajně Stárek a centruje do vápna ,kde již Smejkal pohodlně uklízí balon za záda
domácího golmana a opět vedem 2:1.V 57.min se do šance dostal Červenka a také se trefil do
černého 3:1.V tuto chvíli domácí přehráváme,a po úniku Čapíka,který krásně nachází
Stárka,který dává gol ,ale pro ofsajd není uznán a po chvíli se situace opět opakuje i střelec
Stárek dává gol ,který opět neplatí.Domácí hrozí pouze ze střel z přímých kopů,ale ty likviduje
Hašek v bráně.Poté domácí se snaží přecházet do brejků,ale tam je velice dobře hrající obrana
Chloupek ,Kramarski Marek i Roman a šance hasí již v zárodku.Domácí snižují v 67.min ,když
Haška z vápna prostřeluje domácí útočník 3:2 z našeho pohledu.Ke konci zápasu nám rozhodčí
neuznal penaltu po faulu na Fr.Haška ,ale pak to vrátil,když neodpískal také penaltu
domácím.Toto vítězství bylo zasloužené,kluci bojovali a doufáme že nově pojatá zimní příprava
bude znát na naší hře v dalších zápasech.
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