Chomutov B - Údlice 2:5 (1:3), starší žáci
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Sestava: Išler, Kramarski M., Jíra M., Svoboda D., Holl O., Kopelentová, Campr, Fencl,
Hauser, Szopková, Machač, Dormiševová, Šimek, Trunec, Štěpánek, Procházka, Vegrycht
Góly: Štěpánek 3x, Machač, Šimek
Diváků: 50

Ke třetímu mistrovskému utkání zajíždělo naše mužstvo na půdu Chomutova. Utkání s B týmem
Chomutova bylo odehráno na starém letním stadionu za velmi příjemného slunečného počasí.
Mužstvo nastoupilo opět se zdviženou hlavou a odhodláním nejen odehrát dobrý zápas, ale
vyhrát. Konkrétnější rysy tomu dal úvodním gólem zápasu Kája Štěpánek. V novém ročníku to
bylo poprvé, co se naše mužstvo dostalo do vedení. Navíc v nově doplněné sestavě posílené o
Elišku Dormiševovou, Lucii Kopelentovou a Davida Svobodu z Hrušovan. Všichni naši nováčci
se zapojili do zápasu a nutno podotknout, že jejich výkon nebyl rozhodně žádné zklamání, ale
na svých svěřených postech odehráli velmi slušný zápas. Další vývoj zápasu přál více
domácím, kteří po jedné ze standardních situací rozehrávaných v prostoru středového kruhu
dokázali dostat míč rychle mezi naše obránce a srovnat vývoj zápasu na 1:1. Kluci a holky v
našem týmu ale opět zabojovali a po gólech Karla Štěpánka a Honzy MAchače jsme odcházeli
do šaten o půli za příznivého stavu 1:3 v náš prospěch.
Na začátku druhé půlky zápasu se dal očekávat zvýšený nápor soupeře a pokus o zvrat. To
konec konců potvrdilo přeskupení pozic v týmu domácích. Tlak na naši branku se v druhé
polovině zvýšil a naše obrana měla občas horké chvilky. Dobře fungoval brankář Lukáš Išler,
který nemilosrdně zlikvidoval několik soupeřových příležitostí. Po jednom z našich rohových
kopů se míč dostal až těsně za hranici šestnácky a Jindra Šimek dobrou střelou zvýšil naše
vedení na 1:4. Odpor soupeře tím ale nezeslábl, naopak cítil příležitost z předchozích šancí.
Nakonec se domácím podařilo snížit na 2:4. Do konce zápasu zbývalo cca 10 minut a vypadalo
to na horkých deset minut. To se nakonec nepotvrdilo, protože Karel Štěpánek dokázal využít
jeden z míčů směřujících od našich zadáků směrem k němu na půlící čáru, obešel obránce
soupeře a výtečným sprintem a střelou podél brankáře zpečetil konečný výsledek zápasu na
2:5. Za dnešní výkon je nutno všem holkám a klukům poděkovat, všichni bez výjimky bojovali,
vzájemně si fandili a tvořili tým. Mají proto na celkovém výsledku svůj podíl.
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