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Domácí stránka

» Vyberte soutěž
Gambrinus liga
2. liga
ČFL
Divize A
Krajský přebor
I. A třída, sk. A
I. A třída, sk. B
I. B třída, sk. A
I. B třída, sk. B
I. B třída, sk. C
I. B třída, sk. D
OP Č. Budějovice
OP Č. Krumlov
OP J. Hradec
OP Písek
OP Strakonice
OP Tábor
OP Prachatice
Krajský přebor ženy

Odkazy
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Osobnosti

Foto klubů

Znaky klub

Fotbalisté Řepče-Opařan v Bernarticích neuspěli, na první body
si musejí počkat
I.třída, skupina C

Bernartice: Nedělní program I.B třídy připravil na úvod
sezóny pro htáče FK Řepeč–Opařany A nelehký los,
přijeli na trávník do Bernartic zlomit nechvalnou
statistiku na místním hřišti. Jenže hned od začátku
tahali za kratší konec provazu. A když si vytvořili
slibné šance, tak je nedokázali proměnit.
Hosté se nestačili ani rozkoukat a hned ve 4. minutě jim krutou ránu zasadil
Novák, kdy se po rohu trefil hlavou a přinesl domácímu celku klid na kopačky 1:0. Po obdržené brance hostující tým na chvíli přebral iniciativu a vypracoval si
několik šancí, největší měl ve 13. minutě Brandštýl, který přehodil gólmana a míč
těsně minul branku.
Po neproměněných šancích hostujícího celku se k náporu nadechli domácí. Ve 34.
minutě se středem hřiště prodrali až před bránu, ale těsně minuli. Ve 36. minutě
se z lajny dostal míč k osamocenému Syrovátkovi, ale ten trefil dobře chytajícího
Tomáše Seidla.
Poté, co ve 38. minutě neproměnil gólovou příležitost hostující Jiří Seidl, přišla
rychlá odpověď nejlepšího hráče na hřišti, Syrovátky, který se již nemýlil a po
centru zvýšil hlavou na 2:0. Domácí tak odcházeli do šaten s náskokem dvou
branek.
Druhou půli začali hosté aktivněji, ale na dobře hrající bernartickou obranu
nemohli najít recept. Naopak v 55. minutě musel hostující gólman vychytat dvě
tutovky a dát tak svému týmu šanci na snížení nepříznivého stavu. Ten se měnil
v neprospěch hostujícího týmu v 60. minutě, kdy se po individuální akci
Kloboučník prosadil přes stopera i gólmana a poslal svůj tým do tříbrankového
vedení, 3:0.
V 82. minutě nařídil rozhodčí Josef Borovka přísnou penaltu a střídající Tomáš
Fučík zvýšil na 4:0. O čestný gól se v 88. minutě postaral střídající Hladík, kdy
se z trestného kopu trefil ránou k tyči a upravil tak stav utkání na konečných 4:1.
Lukáš Vachuta (trenér FK Řepeč – Opařany A): ,,Soupeř předvedl lepší hru.
Absence hlavních tahounů způsobila mezery v naší hře. V první půli byly šance
na obou stranách, nám se je, ale nepodařilo proměnit. V druhé půli jsme ztráceli
jednoduché balony, tím jsme se hodně naběhali a odešli fyzicky. Do příštího
zápasu hodláme zlepšit herní projev a zvýšit celkovou bojovnost a nasazení.“
Sokol Bernartice - Řepeč – Opařany A 4:1 (2:0)
Branky: 4. Novák, 40. Syrovátka, 60. Kloboučník, 80. Fučík Tomáš – 88. Hladík.
Rozhodčí: Borovka – Šnajder, Štěrba.
ŽK: 0:1 (Fencl).

1z2

7.9.2011 21:26

Jihočeský Fotbal.cz - aktuální informace ze světa fotbalu v Jihočeské...

http://www.jihoceskyfotbal.cz/index.php?stranka=archiv&id=6042

Sestavy
Sokol Bernartice: Fučík Vít – Novák, Psohlavec, Suchopár, Homola Daniel Ťupa, Češka, Kovář, Paseka - Kloboučník, Syrovátka - Kukrál, Fučík Tomáš,
Hrych, Homola Petr.
FK Řepeč – Opařany A: Seidl Tomáš – Dončuk Michal, Vachuta, Dončuk Jan,
Kolář – Koktan Petr, Kaspřík, Fencl, Pražma – Brandštýl, Seidl Jiří - Koktan
Michal, Matyš, Hladík.
Připravil Jan Kravar
Odeslat článek emailem
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