Údlice - Obrnice, dorost 7:3 (4:0)
Napsal uživatel Roman Veselý
Čtvrtek, 01 Září 2011 15:57 - Aktualizováno Pondělí, 12 Září 2011 20:24

Branky: Hofbauer 4x, Kučera 2x, Tomešek
Rozhodčí: Hronek
diváků: 28

SESTAVA: Červenka - Deák - Šlapák - Chloupek - Klíma - Havel /73.Tomešek/ - Veselý Kostka /83.Holl/ - Brůha /79.Kramarski/ - Hofbauer - Kučera /75.Koňa/

PRŮBĚH ZÁPASU: Sokolíci nastupují k zápasu kde se setkají s neznámým soupeřem.Řekli
jsme si že budeme hrát
zodpovědně a naplno hned od začátku.Tak to taky
začalo,hned ve 2 min pálí dělovku Kučera,kterou hostující golman vyráží na vápno a hned
odražený balon vrací bombou Veselý a i tuto střelu golman vyráží a sice na roh.Běží 3.min a
Hofbauer chladnokrevně zakončuje a otvírá skore 1:0.V 5.min testují našeho golmana
Červenku ale ten střelu likviduje.V 10.min opět v šanci Hofbauer a těžíme z toho roh.V 16.min
se zastřeluje Kučera a v téže minutě ten samý střelec upravuje skore na 2:0.Ve 21.min opět
Červenka zasahuje a vyráží na roh.Ve 35.min Hofbauer opět sřílí na bránu a je to 3:0.Domácí
Kučera nechce být jako útočník pozadu a tak ve 38.min také střílí gol a je to 4:0.Po poločase
začínáme chladněji a lehčeji.V 50.min ve vápně hlavičkuje Kučera do překvapeného golmana
hostí.V 54.min Deák chybuje ,když se ukličkoval a hosté po nájezdu snižují na 4:1.v 59.min
chybuje Chloupek a hosté opět snižují a je to 4:2.Tak to bylo poslední co naše obrana hostím
dovolila,po těchto chybách pak hraje opět koncentrovaně.V 79.min Kučera uniká po lajně a
krásným centrem nachází Hofbauera ,který hlavou zvyšuje na 5:2.V 83.min opět po centru
Hofbauer placírou dává do odkryté branky hostí 6:2.V 88.min hosté využívají zmatku v našem
vápně a překonávají
domácího Červenku 6:3.Ale
hned po rozehrání střídající Tomešek má před sebou volný prostor tak se z půlky vydává na
zteč a ve vápně pálí a prostřeluje golmana Obrnic a upravuje v 89.min na konečných 7:3.Dobrý
zápas ,ale asi nás teprve těžší zápasy čekají.
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