Loko CV - Údlice 4:2 (3:1), dorost přátelák
Napsal uživatel Roman Veselý
Sobota, 09 Březen 2013 07:42 - Aktualizováno Pondělí, 11 Březen 2013 21:27

Rozhodčí : Majer
Branky: Smejkal,Němec
Diváci: 23

SESTAVA: Hašek V. - Chloupek - Verner - Kramarski R. - Hampl - Čapík - Stárek - Šimek Smejkal - Němec - Hašek F.
k hokejovému střídání připraveni: Lorenčík, Červenka, Kramarski M.

PRŮBĚH ZÁPASU: Další přípravné utkání ,které nebylo plánované do zimní přípravy jsme
odehráli na požádání LOKO CV na UMT Jirkov .Toto utkání začalo bez náboje a tak to
pokračovalo po celý zápas,hráči se znají z turnajů a do zápasu nešli napalno tak jak bych
očekával.Během zápasu se ze soupeřem kamarádsky vybavují a max.nesoustředěnost
některých hráčů na hru mne zklamala.Po výkonu v Kadani jsem očekával to samé nasazení,ale
ouha……Již ve 3.min musel zasahovat náš Hašek v brance.Hra byla ze začátku
neuspořádaná,Verner jako předstoper pouze balony nakopával na naše útočníky ,kteří proti
početnější obraně domácích neměli šanci míč déle udržet na svých kopačkách.Ve 23.min
dostáváme gol 1:0.Až ve 24.min poprvé střílíme na branku soupeře !!!!! Ve 28.min Venda Hašek
likviduje samostatný nájezd domácích.Ve 30.min přebírá Smejkal na sebe odpovědnost a ve
velkém vápně domácích prostřeluje vše i domácího golmana 1:1.Bohužel po zbrklosti Chloupka
ve 37.min si dáváme vlastní gol,Chloupek krásným lobem přehazuje našeho Vendu v bráně.Po
tomto šoku na nás domácí vlítli a hned z dalšího protiútoku ve 38.min opět skorují 3:1.O
poločase trenér Veselý důrazně hráčům vysvětluje co mají hrát a ptá se jich proč hrají tu
holomajznu co předvádí,když v předchozích zápasech hrajeme docela pohledný fotbal.V 51.min
čaruje v bráně Venda Hašek,když likviduje kanonádu střel na naší branku.V 62.min zahráváme
rohový kop,a nejmenší hráč Fanda Hašek hlavičkou snižuje na 3:2.Po té se dostáváme do
mírného tlaku,ale nedokážeme se prosadit ve střele na bránu a tak po touze vyrovnat ,přichází
proti útok domácích v 73 min a rozhodují o výsledku 4:2.Z tohoto zápasu si musíme vzít
ponaučení a vyvarovat se chybám co jsme dělali.
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