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  FOTO: Fotbalisté Řepče-Opařan uhájili před Mladou Vožicí náskok i v deseti
Soutěž: I .B t ř ída, skupina C

Řepeč-Opa řany: S blížícím  se koncem  podzim ní sezóny m usel dom ácí tým  Řepče
– Opařan prot i Mladé Vožici výrazně  zabojovat , aby se t rochu odpouta l ode  dna  
tabulky. Trenér Lukáš Vachuta  proto udě la l v základní sestavě  m alé  změny, 
k teré př inesly z lepšení herního projevu. Dom ácí se  do zápasu pustili s ve lkou 
vervou a vytvoř ili si pár slibných šancí, ale m ohli to být  zase oni, k teř í by jako 
první inkasova li.

V 10. minutě nevyužila Mladá Vožice nedorozumění obrany, kdy 
na poslední chvíli zabránil Pražma skluzem jasnému gólu. Po této 
příležitosti se hra přesunula převážně před branku hostů. V 21. 
minutě se u lajny šikovně uvolnil Kaspřík, posunul na Fencla, ten 
si přebral balon a byl ve vápně jasně faulován. Nařízenou penaltu 
s obrovským přehledem proměnil kapitán týmu Martin Kaspř ík  a 
poslal tak svůj tým do vedení - 1:0.

O tři minuty později mohl Kaspřík znovu skórovat, ale jeho úmysl 
vystihl hostující gólman. Ve 33. minutě se po nedůrazném odkopu 
domácí obrany dostal míč až k Duškovi, který pohotově vystřelil 
k tyči a domácí Mansfeld na přesně mířenou střelu nedosáhl - 1:1. 
Strhnout vedení na hostující stranu mohl Kazda, jehož hlavička 
skončila těsně vedle domácí tyče.

V závěru poločasu měli domácí dvě obrovské šance. Ve 42. 
minutě Břicháček posunul na Fencla, ten však nevyužil obrovskou 
stoperovu chybu a nepřehodil gólmana. Ve 44. minutě úspěšně 
vysunuli Brandštýl s Jonášem presing na obranu, druhý 
zmiňovaný si pohrál se stoperem, dostal se do vápna a nahrál do 
tutové pozice Brandštýlovi, který ale pod tlakem přestřelil z malého vápna prázdnou branku.

Druhý poločas začali domácí lépe. Ve 49. minutě na centr Kaspříka těsně nedosáhl nabíhající Seidl. Hosté v 
druhé půli byli aktivnější, což bylo dáno také tím, že po druhé žluté kartě opustil hřiště Seidl a oslabil tak 
zbytečně svůj tým. Domácí se po většinu druhého poločasu museli hlavně bránit a hra probíhala především ve 
středu hřiště.

Do slibné situace se v 75. minutě dostal Brandštýl, když se k němu dostal balon z lajny, ale jeho pohotová 
střela skončila těsně vedle tyče. Domácí se i v deseti nechtěli smířit s remízou a ke konci zápasu zamkli hosty 
na jejich vápně. Vytoužené tři body přinesla 90. minuta, když střídající Koktan krásně zahrál standardní situaci 
a ve vápně našel osamoceného Pražm u, který hlavičkou na vzdálenější tyč rozhodl zápas ve prospěch 
domácích - 2:1.

Lukáš Vachuta  (trenér Řepče – Opařan A): "Konečně se k nám  také př ik lonilo štěst í.  První poločas nabídl 
šance na obou st ranách. My jsm e využili příležit ost  pokutového kopu, k terý nekom prom isně proměnil kapitán 
Mart in Kaspřík . Ve druhém  poločase zhruba v 60. m inutě se úplně zbytečně nechal vy loučit  Seidl. Od té doby 
měl soupeř  navrch. My jsm e ale nepust ili prot ivníka k vážněj ší šanci zejm éna díky nesporné bojovnost i celého 
tým u. Naopak v 90. m inutě j sm e po standardní situaci st rhli vítězství na naší st ranu. Chtěl bych pochválit  
především  Dončuka, k terý nastoupil poprvé v základní sestavě a pat ř il m ezi nej lepší hráče našeho t ým u.“

Řepeč– Opa řany A - Sokol Mladá  Vožice 2 :1  ( 1 :1 )
Branky: 22. Kaspřík M., 90. Pražma – 33. Dušek.
Rozhodčí: Tesař – Kříž, Polák.
ŽK: 2:1 (Seidl 2x – Dařílek)
ČK: 1:0 (Seidl)

Sestavy

FK Řepeč – Opa řany A: Mansfeld – Pražma, Břicháček, Dončuk J., Hořejší – Vachuta, Kaspřík M., Fencl –
Jonáš, Brandštýl, Seidl – Matyš, Koktan P., Kaspřík T., Kolář.

Sokol Mladá  Vožice: Smetana J. – Dařílek, Kukla P., Kubále, Smetana P. - Lorenc, Mrázek, Kříženecký L., 
Kazda - Dušek, Kříženecký M. – Maroušek, Svatek.

Připravil Jan Kravar

Fotogaler ie

Odeslat  článek em ailem Vyt isknout  článek

« Zpě t «

Hledaný text HLEDEJ

Ve zkratce aktuálně

UMĚLKA NA HLUBOKÉ JE 
PŘI PRAVENA

Pokud někoho z fotba lových 
funkcionářů  vyděsil rychlý nástup 
m razů  a chce  před zim ou šet ř it  svů j  
pažit , může  si už teď  objednávat  
t réninky nebo přátelské  zápasy na  
hlubocké umě lé t rávě .  Na  vaše 
objednávky se těší Petr  Řehoř  na  
tele fonu 7 2 4 5 0 7 0 3 9 . ( red)

Tabulka KP
1 Dražice 25:8 26
2 Malše Roudné 34:14 25
3 FK Lažiště 20:17 22
4 FC Písek B 18:10 20
5 FK Spartak MAS Sez. Ústí B 22:15 19
6 SK Jankov 14:12 19
7 FK Tatran Prachatice 18:18 16
8 Jiskra Třeboň 19:17 14
9 FK Rašelina Soběslav 16:17 14
10FK Vodňany 15:19 14
11Hluboká nad Vltavou 17:18 13
12Lokomotiva Veselí n/Luž. 14:18 13
13FK Spartak Kaplice 17:29 11
14FK J. Hradec 1910 17:25 10
15SK Čkyně 14:28 10
16SK Rudolfov 17:32 5

Partneři
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