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  Na řepečském hřišti dominoval nováček Březnice
Soutěž: I .  B t ř ída , skupina C

Řepeč: K sobotním u utkání I .  B t ř ídy př ij el na  řepečské  hř iště  nováček  z 
Březnice, k terý venku doposud neuhrál ani bod. A tak  není divu, že  dom ácí chtě li 
z lepšit  své  bodové i gólové  skóre. Zřejmě  s představou jednoduchost i tohoto 
zápasu předvedli dom ácí velice slabý a  laxní výkon a  prot i bojovným  borcům  z 
Březnice nem ě li  nárok  na bodový zisk. 

Začátek zápasu utočil spíše domácí tým a vypracoval si několik 
šancí. Nejslibnější byla v 17. minutě, kdy se z rohu odrazil balón 
na vápnu k Jonášovi a ten pohotově z první nastřelil bombou 
břevno. 

Poté se hrál celkem nezáživný fotbal, kdy v obranné fázi domácí 
nepochopitelně spoléhali na systém ofsajdové pasti. To se jim po 
předchozích varováních krutě vymstilo a v 30. minutě rázem 
prohrávali 0:1, když rychlý brejk přesně zakončil nejlepší hráč na 
hřišti a kapitán hostů, Kubíček. Jen o minutu později poslal opět 
Kubíček balón mezi beky a nabíhající Kníže  se ve vápně nemýlil a 
zvýšil na 0:2. Smrtící pětiminutovku ukončil z penalty, kopané po 
faulu na Kubíčka, Škarvada  a hosté vedli již 0:3.

Domácí mohli do půle snížit, kdy ve 40. minutě po pěkné akci 
předložil Vachuta na malé vápno míč Mikšovskému, toho však 
perfektním zákrokem vychytal gólman Hájíček, který byl pro 
hosty velkou oporou. A tak první půle končí pro mnohé 
překvapivým výsledkem 0:3.

Druhou půli nezačali domácí vůbec dobře. Hned ve 47. minutě udělala domácí obrana dálnici na vápně pro 
Kubíčka, ten vystřelil prudkou ránu k tyči a nedal Mansfeldovi šanci. 0:4. O pouhé dvě minuty později to bylo 
už 0:5, kdy opět Kubíček podržel ve vápně balón, předložil jej Knížemu ke střele, kterou ještě domácí gólman 
zneškodnil, ale s dorážkou volného Tům y nic nenadělal. Korigovat výsledek se podařilo z rohu Mikšovském u , 
kdy se trefil hlavou a upravil tak výsledek na konečných 1:5.

Domácí předvedli nejhorší výkon této sezóny a oprávněně přenechali body nadšeně hrajícímu nováčkovi z 
Březnice. Doufám, že domácí navážou na staré dobré výkony a fanoušci se zase budou moci těšit na pohledné 
akce a hlavně zápasy plné nasazení a bojovnosti.

Lukáš Vachuta , trenér Řepče / Opa řan: "Tento zápas j sm e nezvládli především  psychicky. První zhruba pů l 
hodinu jsm e soupeře přehrávali,  nicm éně j sm e z brejku inkasovali.  Pak najednou, jako kdybychom  úplně 
vypnuli,  nechali si dát  ještě dva slepené góly a o zápase bylo takřka rozhodnuto. Vytvářeli j sm e si šance, ale 
ani soupeř  nezůstal pozadu. Div ím  se, že tento tým  měl doposud v tabulce j en 4 body. Předvedl solidní 
kom binační hru. My j sm e bohužel vyhořeli především  v obranné řadě.  Vina však spadá na celý  t ým . Do dalšího 
zápasu pů j dem e ve změněné sestavě a uv idím e, zda- li to povede k úspěchu.“

Řepeč - Opařany vs. Březnice 1 :5  ( 0 :3 )
Branky: 78. Mikšovský – 30. a 47. Kubíček, 31. Kníže, 35. Škarvada, 44. Tůma. 
Rozhodčí: Klimeš – Morény, Prchlík
ŽK: 0:2 (Prášek, Dvořák)

Sestavy:

FK Řepeč – Opa řany “A“: Mansfeld – Hořejší, Břicháček, Rataj, Kolář – Seidl, Kaspřík T., Vachuta - Jonáš, 
Mikšovský, Pražma - Matyš, Koktan, Brandštýl, Kaspřík M.

Březnice: Hájíček - Kamarád, Šonka, Dvořák, Pavlovič - Kníže, Prášek, Dušek, Škarvada - Kubíček, Tůma –
Hanzlík, Pikl T., Novák, Pikl L.

Připravil: Jan Kravar

Odeslat  článek em ailem Vyt isknout  článek
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Hledaný text HLEDEJ

Ve zkratce aktuálně

Redakční e- m ail Jcfotba lu

VÝSLEDKY MI STROVSKÝCH ZÁPASŮ 
KRAJSKÝCH I . TŘÍ D A OKRESNÍ CH 
PŘEBORŮ ,  PROSÍ ME, POSÍ LEJTE NA E
- MAI L jcfotbal@seznam .cz či  form ou 
SMS na  číslo 6 0 8  8 7 0  5 1 0

Tabulka KP
1 Dražice 20:7 23
2 Malše Roudné 32:14 22
3 FK Spartak MAS Sez. Ústí B 22:12 19
4 FC Písek B 16:8 19
5 SK Jankov 14:10 19
6 FK Lažiště 18:16 19
7 FK Rašelina Soběslav 15:12 14
8 Jiskra Třeboň 19:17 13
9 FK Tatran Prachatice 14:18 13
10FK Vodňany 13:17 13
11Hluboká nad Vltavou 17:18 12
12FK Spartak Kaplice 16:27 11
13FK J. Hradec 1910 17:21 10
14Lokomotiva Veselí n/Luž. 11:18 10
15SK Čkyně 12:25 10
16SK Rudolfov 14:30 2

Partneři

Ikonka pro váš web
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