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  FOTO: Domácí Řepeč nestačila na efektivní výkon Záhoří
  Soutěž: I.B třída, skupina C

Řepeč: V sobotním utkání dalšího kola 1.B třídy skupiny C byl k vidění v Řepči
zápas  s  odlišným  průběhem  než  týden  předtím  v  Albrechticích.  Domácí
povzbuzeni z velkého vítězství chtěli proti Záhoří navázat na vítěznou sérii a
vylepšit si tak své postavení v tabulce. To se jim ale zrovna moc nepodařilo.

Zatímco si minulý týden v Albrechticích tým Řepeč–Opařany
vypracoval rychlé vedení a už ve 5. minutě vedl o dvě branky,
tento týden se start do zápasu tolik nepovedl a již v 6. minutě
prohrával 0:1, kdy si na rohový kop hostů nejlépe naběhl
Šimek, krásně zakončil hlavou a nedal tak domácímu gólmanovi
žádnou šanci.

Obdržený gól domácí nikterak nepoložil, hráči přidali na
rychlosti, důrazu a vypracovali si několik ložených příležitostí. V
10. minutě Rataj našel krásným balonem za beky Vachutu, ten
se však nabídnuté tutovky zalekl a netrefil bránu. O pět minut
později Rataj vybídl k hlavičce Brandštýla, ten však trefil pouze
gólmana a odražený balon neuklidil do prázdné brány Pražma.
Tlak domácí přinesl ovoce v 17. minutě, kdy se po přímém kopu
odrazil míč k Břicháčkovi. Ten z první vystřelil a krásná dělovka
skončila u tyče branky hostů - 1:1.

Zvrat v utkání měl na kopačce Brandštýl, když ve 20. minutě
ukázkově rozehrál Hořejší přímý kop a našel ho na malém vápně. Ten však pod tlakem nezakončil přesně a
míč skončil vysoko nad. Naopak ve 27. minutě přebral u lajny míč Sup, tělem obelhal Rataje a tváří v tvář
proti Mansfeldovi zvýšil na 1:2. Ve 36. minutě měl po Pražmově centrovaném balonu na hlavě gól Vachuta,
ale z malého vápna netrefil přesně.

Ve 40. minutě došlo k nedorozumění v domácí obraně, čehož využil výborně hrající Blažek a navýšil
pěknou střelou vedení svého týmu na 1:3. Hosté tak odcházeli s klidem a dvoubrankovým vedením do
kabin.

Ve druhé půli měli domácí co dohánět. O snížení se mohl postarat už ve 46. minutě Pražma, po uvolnění od
Seidla si obhodil beka a následnou ránu k tyči hostující Kápl se štěstím vykryl. O deset minut později se
dvakrát ke střele dostal opět Pražma, ale vždy trefil bránící hráče.

Po nepodařeném zakončení přišla desetiminutovka, která rozhodla o konečném stavu zápasu. Zatímco
domácí gólman si vybral svůj horší zápas, hostující M. Kápl servíroval krásné balony za obranu svým
útočníkům. Ti toho využili v 58. minutě, kdy Mansfeld vyběhl na vápno netrefil míč a Šimek uklidil do
prázdné brány - 1:4.

V 61. minutě vyběhl Mansfeld k odraženému balonu mimo vápno, ale rychlý Blažek mu míč vypíchl a zvýšil
do prázdné brány už na hrozivých 1:5. Evidentně ztracený zápas korigoval z penalty Martin Kaspřík - 2:5.
Poté se domácí dostali do třech obrovských šancí, ale všechny je trestuhodně zahodil jinak dobře hrající
Pražma. Hosté si tak po bojovné a kombinační hře zaslouženě odvezli tři body a zvítězili 2:5.

Lukáš Vachuta (trenér Řepeč–Opařany A): ,,Hosté hráli jednoduchý a nakopávaný fotbal, který na nás
dnes evidentně stačil. V obraně jsme vytvářeli fatální chyby a soupeř je využíval ve svůj prospěch.
Nechávali jsme si dát hloupé góly, a ty nás posílali do kolen. Mrzí mě, že jsme opět nedokázali proměnit
šance, které jsme si vytvářeli. Byl to zápas, jenž mohl výsledkově skončit úplně jinak, i v náš prospěch.
Doufám, že se z těchto chyb poučíme a že si na tento styl hry budeme dávat větší pozor. Jinak jsem s
herním projevem týmu spokojený.“

Řepeč–Opařany A - Sokol Záhoří 2:5 (1:3)
Branky: 18. Břicháček, 65. Kaspřík M. (11) – 6. a 58. Šimek, 27. Sup, 40 a 60. Blažek.
Rozhodčí: Šnajder – Kovařík, Fiala.
ŽK: 1:4 (Vachuta – Hauser, Kořán, Blažek, Šimek).

Sestavy

FK Řepeč–Opařany A: Mansfeld – Kolář, Rataj, Břicháček, Hořejší – Vachuta, Kaspřík M., Seidl – Pražma,
Brandštýl, Koktan P. – Matyš, Dončuk, Hladík, Kaspřík T., Jonáš.

Sokol Zahoří: Kápl M. – Hauser, Hadraba, Kořán, Malý, Blažek, Ciboch, Němec, Šimek, Sup, Volanka –
Hendrych, Polívka, Kápl P..

Připravil Jan Kravar
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Tabulka KP
1 Dražice 17:4 21
2 Malše Roudné 27:10 19
3 FC Písek B 15:7 16
4 FK Lažiště 14:13 16
5 FK Rašelina Soběslav 13:8 14
6 Jiskra Třeboň 19:12 13
7 FK Spartak MAS Sez. Ústí B 15:12 13
8 SK Jankov 11:9 13
9 Hluboká nad Vltavou 14:14 11
10FK Tatran Prachatice 10:11 10
11Lokomotiva Veselí n/Luž. 8:11 10
12FK Vodňany 10:14 10
13FK Spartak Kaplice 12:20 8
14FK J. Hradec 1910 10:20 4
15SK Čkyně 8:23 4
16SK Rudolfov 11:26 1
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