2. kolo – 16. 8. 2014

Kvasice B – Počenice-Tetětice 1:2p (0:0) (2:3 pokutové kopy)
90.+3. Dohorák – 70. Tesák, Vl. Zbořil (vítězný pokutový kop)
Penalty: Spáčil +, J. Barnet +, Vl. Zbořil +, Štolfa –
Rozhodčí: Sanislo, Chropyně
Diváci:

Barnet Antonín – 6
Jánský Tomáš – 6

Hrabal Jaromír – 9
Spáčil Andrej – 6
Barnet Jaromír – 7
Klapil Michal – 6
Štolfa Petr – 7

Tesák Lukáš – 7

Zbořil Vladimír – 6
Roháč Josef – 6
Bareš Michal – 6

Hodnocení 1-10 bodů, 1- nejhorší výkon, 10 – nejlepší výkon. Hráč musí odehrát alespoň 30 min.
Hodnocení: Zbořil Vl., Barnet A., Novák Z.

Střídání:

75. Hrnčíř Petr → Barnet Antonín
90. Novák Zdeněk → Tesák Lukáš

Asistent trenéra: Zdeněk Novák
Dobře rozehrané utkání jsme nedovedli ke zdárnému konci. Inkasovaná branka v poslední
minutě po opakovaném přímém kopu zamrzí, nicméně jsme si poprvé vyzkoušeli penaltový
rozstřel, který se aplikuje od nové sezóny v případě nerozhodného výsledku. Zvládli jsme
jej hlavně díky Hrabalovi, jenž chytil tři ze čtyř pokutových kopů.
Hlavní hřiště v Kvasicích bylo rozmoklé, což dělalo problémy především domácím, kteří od
počátku měli častěji míč na kopačkách. Nepřesné přihrávky za obranu jsme sbírali a do
vážnějších šancí jsme soupeře nepustili. Pouze ve 20. minutě rozhodčí neuznal Kvasicím
branku, neboť před centrem z úhlu se míč již ocitl v zámezí. My jsme měli největší
příležitost Štolfou, který se uvolnil přes dva obránce, ocitl se ale příliš blízko brankáře a ten
jeho střelu vyrazil. Před koncem prvního poločasu si mužstva mohla spočinout, neboť hra
byla na 10 minut přerušena kvůli prudkému dešti.
I ve druhé půli na mokré trávě měla obě mužstva problémy s přesností přihrávek. Kvasice
však přece jen prokázaly větší kvalitu a několikrát způsobily závar v našem vápně, naštěstí
bez kýženého efektu. V 70. minutě jsme udeřili my. Tesák vybojoval míč, narazil si se
Štolfou, který ho vyslal mezi obránce a Tesák prudkou střelou pod vybíhajícím brankářem
vstřelil úvodní gól utkání. Vedení jsme drželi dlouho, v nadstavení zápasu však fauloval
Novák, nařízený volný kop nechal rozhodčí pro předčasné rozehrání opakovat a na druhý
pokus vymetl soupeřův hráč šibenici Hrabalovi brány.
Při stavu 1:1 podle nových pravidel následoval penaltový rozstřel. Hrabal pokus Kvasic
chytil, vzápětí Spáčil se štěstím brankáře prostřelil. Ve druhé sérii byl Hrabal opět úspěšný,
stejně jako J. Barnet. Ve třetí sérii proměnil soupeř i Vl. Zbořil. Ve čtvrté sérii proměnili
domácí, Štolfa mohl dát výsledku definitivu, nastřelil však jen břevno. Naštěstí v páté sérii
Hrabal penaltu Kvasic opět chytil a tak jsme mohli slavit vítězství.
V neděli 24. srpna od 16:30 hostíme na domácí půdě celek Litenčic.

