Údlice - Košťany 2:7 (0:4), dorost
Napsal uživatel Roman Veselý
Úterý, 30 Duben 2013 10:45 - Aktualizováno Úterý, 30 Duben 2013 21:27

Rozhodčí: Hamáček
Goly: 2x Červenka
Diváci : 25

SESTAVA: Hašek V. - Lecjaks Leoš - Chloupek - Kramarski - Tobisch /70.Machač/ - Lorenčík
/38.Verner/ - Deák - Hašek F. - Červenka - Němec - Kučera /46.Šimek/

PRŮBĚH ZÁPASU: Tento zápas byl plný omylů a přehmatů v sestavě. Trenér R. Veselý z
důvodu velké absence hráčů povolal “zálohy“ Deáka a Tobische a po 2 měsících se zničeho nic
objevil na zápase i Verner. V tuto chvíli jsme měli hráčů dost, ale bohužel v tomto zápase
chyběla kvalita, která byla utlumena u základních hráčů oslavou L. A ti co měli životosprávu v
pořádku s tím již nemohli nic dělat. Zápas začal katastrofálně! Ve 3.min chybuje Lorenčík a
hosté s přehledem skorují 0:1. Tentýž hráč hned v 7.min dělá druhou chybu a i tuto hrubku
hosté využívají 0:2. Aby toho nebylo málo pro nervy trenérů tak v 9.min si Deák dává vlastní
gol 0:3. V tuto chvíli bylo již po zápase a jen se čekalo kolik jich dostanem. Venca v bráně se
snaží čarovat, ale hostující útočník z půlky po solu přes naší obranu v 34.min zvyšuje na 0:4.
Takto končí poločas. V 54.min chybuje střídající Verner a hostující hráč se řítí sám na Vencu a
ten inkasuje 0:5. V 66.min vyráží náš golman bombu z vápna, ale nikým neatakovaný hráč
Košťan pohodlně doráží do brány 0:6. V 83.min nijak nevýrazný Němec zabojuje v souboji
vybojuje míč pro Červenku a ten snižuje na 1:6. V 86.min opět nefungující obrana nechává
proplout bez vážnějšího bránění hráče Košťan až k Vencovo svatyni a ten je překonán po
sedmé 1:7. V 88.min opět Němec zabojoval a Červenka vzal koncovku na sebe a opět skoruje
a kosmeticky upravuje náš debakl na 2:7. Bohužel se v těchto 2 posledních debaklech projevila
neučast na trénincích a nezodpovědnost někteřích hráčů ke své životosprávě. Snad se nad
sebou zamyslí a budou týmový hráči i v životosprávě!!!!!!!!
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