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Domácí stránka

» Vyberte soutěž

Odkazy
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Osobnosti

Foto klubů

Hadáček zajistil Božeticím tři body

Gambrinus liga

I. B třída, skupina C

2. liga

Řepeč: Sobotní kolo 1. B třídy přivedlo na řepečský
trávník fotbalisty z nedalekých Božetic. Hosté v
minulém kole doma porazili Borotín a ve vítězném
tažení chtěli pokračovat. Domácí borci naopak chtěli
odčinit trapný výkon z Bernartic a plně bodovat.

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

Znaky klub

Proti Božeticím nastoupil domácí tým v plné síle a hned v první minutě ukázal
svoji sílu. Brandštýl posunul na rozběhnutého Seidla a ten dělovkou trefil
připraveného Váchu, který svůj tým podržel hned v úvodu zápasu. Domácí měli
zpočátku více ze hry a vypracovali si spoustu zajímavých příležitostí. Nejvíce oku
lahodící byla z 16. minuty Pražmova dělovka z 30 metrů, která skončila na
břevnu. Největší šanci měl domácí tým ve 33. minutě, kdy Brandštýl vybojoval
balón předložil míč před bránu na skvěle hrajícího Pražmu, ale ten trefil pouze
bránícího hráče.
Hosté byli v některých okamžicích pouhými diváky a do střeleckých příležitostí se
dostávali jen zřídka. Síla Božetic byla ve standardních situacích, které měli
perfektně nacvičené. Tuto sílu předvedli ve 39. minutě, kdy po perfektně
kopnutém rohu hostující Hadáček hlavou uklidil míč do brány a poslal svůj tým
do vedení - 0:1.
Druhý poločas začal opět pod taktovkou domácího celku, který se nastěhoval na
hostující půli a snažil se dobít božetickou svatyni, kterou střežil nejlepší hráč
hostů, Vácha. Z centrovaných balónů si vypracovali spoustu příležitostí, ale
střelecké trápení pokračovalo nadále. Největší šanci měli domácí v 67. minutě. Po
Balážově zahraném rohovém kopu se dostal balón až k Brandštýlovi a ten ve
200% šanci branku nedal.
Hosté v druhé půli ohrozili branku pouze střelami z dálky, z nichž nejpovedenější
byla v 84. minutě, kdy ze 40 metrů vypálil exmilevský Petr Janouch, ale Mansfeld
ukázal krásný zákrok a vytáhl šibenici na roh. Ke konci zápasu si domácí tým
vypracoval několik šancí, ale ani hlavičkující Brandštýl ani Mikšovský branku
nevstřelili, a tak si Božetice odvezly ze Řepče plný počet bodů a zvítězili 0:1.
Lukáš Vachuta, trenér domácích: ,,V tomto zápase mě potěšil výkon a
bojovnost všech hráčů. Plnili jsme všechny body, které jsme si řekli v kabině.
Soupeře jsme přehrávali, nicméně on měl nebezpečné standardní situace, ze
které také vstřelil jediný gól zápasu. Mrzí mě, že jsme nedokázali proměnit ani
jednu z šancí. Chtěl bych vyzdvihnout výkon Břicháčka, který z pozice stopera
zahrál výborný zápas. Věřím, že se co nejdříve oklepeme z naší střelecké smůly a
začneme získávat body.“
Řepeč – Opařany “A“ vs. Božetice 0:1 (0:1)
Branka: 39. Hadáček
Rozhodčí: Ovčáček – Zabilka, Fiala
ŽK: 2:4 ( Brandštýl, Vachuta – Tollinger, Janouch Karel – 2x, Kutálek)
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ČK: 0:1 (Janouch Karel)
Sestavy:
Božetice: Vácha –Janouch Karel, Zeman, Fara, Dušek – Hadáček, Tollinger,
Janouch Petr, Němeček – Jelínek, Kutálek – Kotrba, Pinc, Čipera František, Čipera
Roman.
FK Řepeč – Opařany “A“: Mansfeld – Kolář, Břicháček, Vachuta, Hořejší –
Pražma, Kaspřík, Mikšovský, Baláž, – Brandštýl, Seidl - Koktan, Matyš, Hladík,
Dončuk.
Připravil: Jan Kravar
Odeslat článek emailem
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