Údlice - Postoloprty 4:1 (3:1), dorost
Napsal uživatel Roman Veselý
Sobota, 13 Duben 2013 17:44 - Aktualizováno Sobota, 13 Duben 2013 20:19

Rozhodčí: Menšík
Góly: Kučera 3x, Lecjaks Leoš
Diváci : 21
SESTAVA: Hašek V. - Smejkal - Kramarski R. - Stárek - Lorenčík - Lecjaks Leoš - Hašek F. Veselý - Červenka - Němec - Kučera /46. Lecjaks Luk./
PRŮBĚH ZÁPASU: Tre
néři naordinovali sokolíkům hned od začátku zodpovědnou hru ze zabezpečené obrany,kterou
měl na starost zkušený Smejkal.Hned po rozehrání hosté faulují
25 m od brány a k míči se staví Kučera,který přesnou dělovkou v 1.min
uklízí míč do brány a vedeme 1:0.Hráči dodržují pokyny od trenérů a hrají na jistotu a snaží se
dostávat dopředu přihrávkami
a po jedné narážečce se ve vápně ocitá Červenka,který se uvolňuje a je sestřelen ve vápně a
rozhodčí Menšík píská v 11.min penaltu ,kterou proměňuje Kučera a vedeme 2:0.Poté se hosté
dostávají do šancí a po jedné nevinné šanci ve 23.min snižují na 2:1.Toto byla jediná chyba
obrany,když si včas nepobrala hráče a nechala ho v klidu zakončit.Ve 27.min si hlavní rozhodčí
všiml asi 2m přešlapu hostujícího golmana při výkopu a nařizuje pro nás přímý kop,dobrá
standartní situace ,kterou ve 27.min opět proměňuje Kučera a zvyšuje na 3:1.Do šancí jsme se
dostali při rohových kopech Kučery a Stárka,ale bohužel tutovky bez využití.Takto končí i
poločas a do druhého poločasu nastupujeme oslabení na hrotu o Kučeru,který střídá a šetří síly
na odpolední zápas za A mužstvo a místo něj nastupuje Lecjaks Lukáš,který teprve získává
zkušenosti ze zápasů.Oslabení je znát
a soupeř se ho snaží využít,ale naštěstí
sokolíci makají a když se dostane soupeř do šance tak to chytá Venca Hašek.Smejkal v obraně
velice dobře diriguje Lorenčíka,který
se zlepšuje ve hře.Do velké šance se dostává Červenka,Fanda Hašek ,ale bohužel Červenka
tutovku netrfí a Haškovu střelu chytá hostující golman.V 72.min uniká Lecjaks Leoš a ve vápně
zkušeně přehodil golmana
a zvyšuje na 4:1.To už trenéři tuší ,že body zůstanou doma .Opět trenéři chválí tým ,za týmovou
hru a za předvedené nasazení.Další zápas hrajeme v Černčicích
a další body by nám slušely.
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