25. kolo – 06. 06. 2015

Zborovice B – Počenice-Tetětice 3:2 pp (1:1) pok. kopy 4:3
38. a 65. Hlaváč, Boukal (vítězný pokutový kop) – 25. Štolfa, 75. Tesák
PENALTY: Cigánek -, Spáčil -, Hrušák +, Tesák +, Štolfa +
Rozhodčí: Josef Hušek, Morkovice
Diváci:

Cigánek Kamil – 6
Bareš Michal – 6

Hrabal Jaromír – 7
Tesař Miloslav – 6
Spáčil Andrej – 6
Hrušák Josef – 6
Štolfa Petr – 7

Tesák Lukáš – 7

Zbořil Vladimír – 6
Vlha David – 6
Niedermertl Libor – 6

Hodnocení 1-10 bodů, 1- nejhorší výkon, 10 – nejlepší výkon. Hráč musí odehrát alespoň 30 min.
Hodnocení: Tesař M.

Střídání:

65. Barnet Antonín → Vlha David

Trenér: Josef Hrušák ml.
Vedoucí mužstva: Zdeněk Novák
V úmorném vedru jsme proti favorizovanému soupeři předvedli bojovný výkon, který stačil
na zisk bodu. Domácí posíleni několika hráči A-týmu si vypracovali více šancí než my,
utkání jsme však se štěstím dotáhli k penaltovému rozstřelu, v němž však byla rezerva
Zborovic úspěšnější.
Soupeř začal náporem, ze kterého resultovalo několik nebezpečných rohů. Na druhé straně
rovněž po rohovém kopu Štolfy hlavičkoval těsně vedle Cigánek. Chtěli jsme vycházet ze
zabezpečené obrany, domácí se pyšní nejlepší ofenzívou soutěže a chvílemi to před naší
bránou hořelo. Ve 20. minutě nebyla domácím uznána branka pro těsný ofsaid, další
průniky do vápna jsme dokázali vyřešit. Ve 25. minutě předvedl individuální akci Spáčil,
byl faulován a míč po trestném kopu Štolfy zapadl k zadní tyči brány Zborovic – 1:0. Za
obranu se po dlouhém nákopu dostal Niedermertl, míč mu v poslední chvíli domácí ukopli.
Nejsilnější zbraní soupeře byly kolmé přihrávky mezi naše obránce, kam zabíhali rychlí
útočníci, ve 38. minutě jsme nedokázali uklidit míč do bezpečí a Hlaváč pod vybíhajícím
Hrabalem vyrovnal.
Druhá půle byla v podání obou mužstev lepší, přesto jsme stále tahali za kratší konec. V 65.
minutě jsme zahrávali rohový kop a soupeř po rychlém útoku a chybě Tesaře zvýšil na 2:1.
Chvíli nato po průniku do naší obrany a střele z úhlu zazvonila tyč naší brány. My jsme
mohli skórovat Barešem po dlouhém autu Niedermertla, ten však zblízka do brány dopravit
míč nedokázal. V 70. minutě se zaskvěl Hrabal, po nesklapnuté ofsadové pasti vychytal
samostatný nájezd soupeře. V 75. minutě přihrával Niedermertl Tesákovi, ten obešel
obránce a přízemní střelou k tyči vyrovnal na 2:2. O cenný bod jsme mohli přijít v poslední
minutě, po autovém vhazování soupeř nastřelil tyč a míč směřující do sítě na brankové čáře
obětavě vykopl Štolfa. Z následného protiútoku jsme nedokázali uspět v přečíslení a tak se
rozhodoval zápas v penaltovém rozstřelu. V něm byli o gól úspěšnější domácí.
Po zaváhání Záhlinic nás již nikdo nemůže sesadit ze druhého místa tabulky. V dalším kole
hostíme na domácí půdě v neděli 14. června od 16:30 celek Lutopecen.

