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FOTO: Hráči Řepče-Opařan znovu nepřidali na svoje střelecké
fotbalové konto ani ťuk
I. B třída, skupina C

Řepeč:  Sobotní  utkání  připravilo  pro  fotbalisty  áčka
Řepče-Opařany opět nelehký los i soupeře. S nulou na
kontě a jedním vstřeleným gólem přijeli na hřiště do
Branic,  které  mají  postupové  ambice  a  svůj  bodový
zisk chtěly i  v tomto zápase navýšit.  To  se jim také
povedlo,  když kanonýři  Řepče-Opařan opět  ke škodě
svého celku selhali.

V první půli si oba celky vytvořily několik šancí. Hosté hrozili především ze
standardních situací a z domácích nejvíce zaměstnávali gólmana Šimák s
Miklavčičem. Pozdvižení přinesla 21. minuta, kdy Seidl centroval na volného
Fencla, a ten s přehledem zavěsil. Radost hostům utnul zdvižený praporek
rozhodčího, a tak se skóre nezměnilo. To zůstalo stejné i po domácím rohu, kdy
po teči míč o centimetry minul branku hostů.

Ve 28. minutě byla k vidění velmi pohledná akce, kdy Fencl prostrčil míč na
Hořejšího, ten předložil Kaspříkovi na vápno, ale jeho střelu domácí obránce na
poslední chvíli zablokoval. Ve 34. minutě se k přímému kopu postavil výborně
hrající kapitán domácího celku Miklavčič a Mansfeld krásným zákrokem vytáhnul
šibenici na roh. Po pěkném individuálním průniku nezměnil stav utkání ani
Šimák, a tak šly oba celky bez gólu do šaten.

Druhá půle nenabídla již tak zajímavý fotbal, ale styl hry se výrazně změnil.
Zatímco v první půli byli hosté útočícím a důrazným mužstvem, ve druhé půli
předváděli obrannou hru a spoléhali se pouze na brejky. Těch mohli využít v 55.
minutě, kdy Fencl dostal balon za beky, proti němu vyběhl gólman, ale jeho
přehození skončilo několik metrů vedle brány.

Rozuzlení přinesla 80. minuta, kdy se centrovaný balon dostal na vápno na
neobsazeného Šimáka, ten potvrdil své střelecké kvality a dělovkou do šibenice
poslal svůj tým do vedení 1:0. Hosté chtěli z Branic odvést alespoň bod a neměli
k němu daleko. V nastaveném čase se dostali do brejku Brandštýl a Hořejší, ale
jejich střelecká mizérie jen podtrhla výsledek 1:0 a tudíž si hosté budou muset
na první letošní body ještě počkat.

Nejlepší výkon v tomto zápase předvedl hostující stoper, Břicháček, který
rozdával kvalitní balony a nepouštěl soupeře za svoje záda.

Lukáš Vachuta (trenér Řepče-Opařan): ,,V prvním poločase byla hra vyrovnaná,
šance byly na obou stranách. Druhou půli ovládli hru domácí, my se jen bránili a
hrozili pouze z brejkových situací. Soupeř na samém konci hry využil jediné
chybu naší obrany a strhl vítězství na svojí stranu. V tomto zápase jsme měli
opět několik vyložených šancí, ale bohužel žádná neskončila v síti protivníka. Po
třech utkáních máme nula bodů a jeden vstřelený gól, což je alarmující. Přesto je
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ale stále začátek sezóny a já věřím, že v příštích zápasech začneme dávat góly a
naplno bodovat.“

FC ZVVZ B (Branice) - Řepeč-Opařany 1:0 (0:0)
Branky: 80. Šimák.
Rozhodčí: Devera – Blažek, Smetana.
ŽK: 2:1 (Král, Poslušný – Seidl).

Sestavy

FC ZVVZ B (Branice): Hrych - Smrčina, Týla, Převrátil, Král - Poslušný, Suchan,
Miklavčič, Pinc,– Kotrba, Šimák - Dvořák, Studenovský, Blažek, Batysta.

FK Řepeč – Opařany A: Mansfeld – Vachuta, Břicháček, Rataj, Kolář – Pražma,
Kaspřík, Fencl, Hořejší – Brandštýl, Seidl - Matyš, Hladík, Dončuk, Jonáš.

Připravil Jan Kravar

Fotogalerie

Odeslat článek emailem Vytisknout článek
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