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

Domácí stránka

Odkazy

Osobnosti

http://www.jihoceskyfotbal.cz/aktuality/6412/fotbaliste-repce-opar...

Foto klubů

Archiv článků

Znaky klubů

Fotbalisté Řepče-Opařan měli na tři body, zůstaly jim jenom oči pro pláč
Soutěž: I.B třída, skupina C

Hledaný text

Borotín: V sobotním utkání přivítal Borotín tým Řepeč – Opařany. V dohrávce
minulého kola prohráli domácí s Bernarticemi 1:3, zatímco hosté porazili na
svém hřišti Chotoviny vysoko 7:2. V tomto utkání bohužel nedokázal tým
Řepče - Opařan navázat na domácí skvělý zápas a k vidění byl bídný výkon. Na
malém borotínském hřišti nemohli hosté po celý zápas najít recept na domácí
a přizpůsobili se jejich nepěknému nakopávanému stylu.
První poločas měli hosté více ze hry, vypracovali si pár
střeleckých příležitostí, ale jak Seidlovi, který vypálil pohotově z
pětatřiceti metrů těsně nad, tak i Pražmovi, který měl za zápas
nejvíce šancí, se nepodařilo vstřelit branku. Největší šanci
prvního poločasu si hosté vypracovali těsně před odchodem do
kabin. Mikšovský prostrčil mezi beky na Brandštýla, který z
lajny odcentroval na Břicháčka, který však sám v malém vápně
minul branku a zahodil tak největší příležitost v utkání.
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Druhá půle se nesla ve stejném nakopávaném duchu a fanoušky
spíše nudila. Pozdvižení přinesl vždy jen hlavní rozhodčí
Ursacher, to když se hosté oprávněně, avšak marně, dožadovali
dvou pokutových kopů. Bod pro hosty byl málo, a tak vsadili vše
na útok. To se jim, ale vymstilo, když v 77. minutě neprošel
Břicháček mezi obránci a ztratil balon. Z následného protiútoku
první střelu Mansfeld ještě vyrazil, ale s následnou dorážkou
nikým nehlídaného Vašíčka si již neporadil a domácí se tak ujali
vedení 1:0.
V závěru utkání mohl opustit hřiště Šitler, ale rozhodčí jeho kop
do hrudníku hostujícího hráče neposoudil druhou žlutou kartou. V závěrečných minutách si hosté vytvořili
opět tlak, ale branku nevstřelili a neodvezli si tak ani bod. V tomto zápase byl k vidění spíše podprůměrný
fotbal, kdy hosté drželi míč většinou ve své moci, ale nedokázali si poradit s vysokými domácími hráči, kteří
velmi dobře bránili.
Lukáš Vachuta (trenér Řepče – Opařan A): ,,V zápase jsme byli po celou dobu tvořivějším týmem. Soupeř
hrál na hranici tvrdosti a spoléhal se zejména na nakopávané balony. Možná, že jsme se až moc snažili
stále něco vytvářet před hradbou těl. Ve druhém poločase se nám to stalo osudným, kdy jsme ztratili míč u
soupeřova vápna a z brejku jsme dostali gól. Domácí v podstatě vytěžili z minima maximum, jelikož to byla
jejich jediná střela v zápase. Smolný zápas, ale je třeba si vzít ponaučení pro příště.“
Sokol Borotín - Řepeč–Opařany A 1:0 (0:0)
Branky: 77. Vašíček.
Rozhodčí: Ursacher – Sebera, Pinc.
ŽK: 2:0 (Šitler, Novotný).
Sestavy
Sokol Borotín: Klejna P. – Pajkr, Dohnal, Bezdíček, Vašíček, Namrava, Váňa, Klejna M., Šitler, Novotný,
Kuvajt – Pinc, Mareš, Ježek.

Tabulka KP
1 Dražice
2 Malše Roudné
3 FK Lažiště
4 FK Spartak MAS Sez. Ústí B
5 FC Písek B
6 SK Jankov
7 FK Rašelina Soběslav
8 Jiskra Třeboň
9 FK Tatran Prachatice
10 FK Vodňany
11 Hluboká nad Vltavou
12 Lokomotiva Veselí n/Luž.
13 FK Spartak Kaplice
14 FK J. Hradec 1910
15 SK Čkyně
16 SK Rudolfov
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12:28
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Partneři

FK Řepeč – Opařany A: Mansfeld – Kolář, Rataj, Břicháček, Hořejší – Vachuta, Kaspřík M., Seidl – Pražma,
Mikšovský, Brandštýl – Matyš, Dončuk, Koktan P., Fencl.
Připravil Jan Kravar
Odeslat článek emailem
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