Kopisty - Údlice 2:1 (1:0), st.žáci
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První zápas jarní části sezony sehrálo mužstvo starších žáků na hřišti SK Kopisty. I přes dobrý
výkon v druhém poločase skončil zápas vítězstvím domácích.

Sestava: Išler, Kramarski M., Nudčenko J., Holl O., Hauser, Campr, Šimek, Machač, Marton,
Jíra M., Trunec, Štěpánek

Průběh zápasu - K prvnímu zápasu zajíždělo mužstvo starších žáků na hřiště SK Kopisty. Po
úspěších ze zimní části přípravy byli kluci natěšeni na první zápas. V první půli byla bohužel
znát jistá nerozehranost na velkém prostoru. Do mužstva se rovněž zapojili i nové posily.
Soupeř ale také nepodával optimální výkon. Naše obrana fungovala poměrně dobře a
opakovaně vystavovala soupeřovo útočníky do ofsajdové pasti. Po jedné z mnoha kolmých
přihrávek se nakonec v první půli zápasu podařilo soupeři uniknout středem hřiště a skórovat na
1:0. S tímto výsledkem jsme v šatně vyhodnotili náš výkon a vysvětlili si chyby, které je potřeba
napravit a jaký způsob překonání soupeřovo obrany je vhodnější pro naše subtilní útočníky. Do
druhé poloviny zápasu tak kluci vstoupili s velkým odhodláním a je potřeba říci, že si vzali
přestávkový rozbor k srdci. Jednoznačně začali soupeře přehrávat a pouze štěstí přející soupeři
a ne našim kopačkám nedovolilo rychle otočit vývoj zápasu. Naopak po jedné zbytečné chybě v
rozehrávce obrany vznikla v našem pokutovém území situace, kterou rozhodčí vyhodnotil jako
faul a odpískal penaltu na naši branku. Tu bohužel pro nás soupeř s přehledem proměnil. Kluci
ale zbraně nesložili a po dobrém dohrání soupeře se podařilo pět minut před koncem zápasu
skórovat i nám. Při stavu zápasu 2:1 již soupeř citelně znervózněl a byla to jen otázka času kdy
budeme znovu skórovat. Bohužel pět minut nestačilo a soupeř se tak radoval z vítězství, které
jsme mu bohužel darovali naši zbytečnou chybou. Celkově je ale potřeba kluky za chuť po
vítězství a snahu pochválit. Chyba bude pro všechny jistě velkým poučením pro další zápasy.
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