Klášterec n O. - Údlice 2:5 (2:3), dorost
Napsal uživatel Roman Veselý
Čtvrtek, 02 Květen 2013 06:48 - Aktualizováno Sobota, 04 Květen 2013 09:56

Rozhodčí: Franko
Goly: 2x Kučera, 2x Červenka, Machač
diváků:12
SESTAVA : Hašek V. - Chloupek - Kramarski M. - Lecjaks Leo - Kramarski R. - Stárek /91.Išler/
- Veselý /91.Machač/ - Smejkal - Němec - Červenka - Kučera /46.Lecjaks Luk./

PRŮBĚH ZÁPASU: V tomto zápase se prakticky hrálo o 6 bodů.Klášterec je v tabulce za námi
a my jsme mu potřebovali odskočit. A to se povedlo. Hřiště bylo mokré, tvrdé a nerovné, sice
pro oba soupeře stejné podmínky, ale Klášterec hrál pouze na nakopávané dlouhé míče na
útočníky a tam jim nerovnost nevadila. Začali jsme dobře, když v 5.min na sebe bere
odpovědnost Kučera a s ledovým klidem uklízí míč podél domácího brankáře k tyči a vedeme
0:1. Domácí se pouze snaží o brejky, ale vše končí buď u Venci v náručí nebo na kopačkách
našich obránců. V 18.min Veselý vybojoval míč, je faulován, ale míč získává Smejkal.
Rozhodčí ponechal výhodu, což nám pomohlo, protože Smejkal vysílá do útoku Červenku a ten
zvyšuje na 0:2. Ve 22.min špatně odehrál míč Chloupek, domácí to hned trestají brankou na
1:2. Ve 33.min nás podržel v brance Hašek, když jednu střelu vyráží a pohotovou dorážku
domácích pohotově likviduje také! Běží 39.min a Veselý z půlky vysílá do brejku Kučeru a ten
zvyšuje na 1:3. Sokolíci se již vidí v kabině na poločas, ale ve 43.min opět musí likvidovat střelu
Hašek, ale na hrubku ve 44.min v obrané činnosti již nemá zbraň a kapituluje. Skóre je 2:3. Do
druhého poločasu nastupujeme s touhou po vítězství a toto naplňuje Červenka ve 48.min a z
velkého vápna prostřeluje domácího gólmana na 2:4. Červenka se dostává ještě do dvou
tutovek, ale zradí ho terén a vždy mu to ve vápně před střelbou uklouzne a on sám padá. V
70.min domácí vysílají bombu na Haška a ten tuto dělovku vyráží. V tuto chvíli domácí hrozí
několika útoky a zpětnými přihrávkami na velké vápno se dostávají do slibných šancí, ale
naštěstí nic z toho neproměňují. V 91.min máme taktické střídání a před rozehráním našeho
rohového kopu jdou na hřiště st. žáci Išler a Machač. Oba teprve sbírají zkušenosti v
dorosteneckém fotbale, ale…….. Při rozehrání rohu Smejkalem se dobře staví do prostoru
Machač a od něj se míč odráží do branky a zvyšuje po pár vteřinách na hřišti na 2:5. Tak jsme
získali důležité body z venku a teď nás čekají Kyjice.
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