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Znaky klubů

FOTO: Vítězství nad Větrovy zajistily řepečským fotbalistům dvě penalty
Soutěž: I.B třída, skupina C

Hledaný text

Řepeč-Opařany: V nedělním utkání přivítala Řepeč – Opařany hosty z Větrov.
Minulé zápasy odehráli oba týmy rozdílně. Zatímco Větrovy otočily utkání na
svém hřišti proti Borotínu, domácí celek předvedl neuspokojivý a trapný
výkon, kdy si odvezl pouze bod z Bechyně. Ztracené body chtěl opět nabrat na
domácím hřišti proti týmu z Větrov, kterému se na hostujících trávnících příliš
nedaří.
Utkání začalo z domácí strany poněkud ustrašeně a bylo to na
hře více než znát. Hosté zatlačili prvních 20 minut domácí na
jejich půlku a nedali jim vůbec čuchnout k balonu. V 6. minutě
pálili nebezpečně z trestného kopu, s kterým si Mansfeld
poradil. Hned v 8. minutě zahrozily opět Větrovy, kdy se do
vyložené situace dostal Klejna, ale Mansfeld zachránil svůj tým
podruhé.
Po prvních dvaceti minutách se domácí konečně probudili a hra
se úplně otočila. Ve 20. minutě centroval z lajny Seidl na
Mikšovského, ten sklepnul na Brandštýla a jeho střelu
zablokovala pozorná obrana. Ve 25. minutě přišla po rohovém
kopu krásná střela z první, kterou vyprodukoval Pražma, trefil
však pouze břevno. Jeho střela rozproudila diváky a zasloužila si
nevšední potlesk tribuny.

Ve zkratce aktuálně
UMĚLKA NA HLUBOKÉ JE
PŘIPRAVENA

Pokud někoho z fotbalových
funkcionářů vyděsil rychlý nástup
mrazů a chce před zimou šetřit svůj
pažit, může si už teď objednávat
tréninky nebo přátelské zápasy na
hlubocké umělé trávě. Týmy si
mohou objednávat UMT už i na
zimní přípravu pro jaro 2012. Na
vaše objednávky se těší Petr Řehoř
na telefonu 724 507 039. (red)

Ve 33. minutě přišla prozatím největší šance domácích, kdy si
na krásný balon za beky od Pražmy naběhl Brandštýl, ale
nedokázal hlavou přehodit vyběhnuvšího gólmana. Ve 44. minutě si naběhl po lajně Hořejší, nacentroval na
nabíhajícího Fencla, který byl ve vápně faulován a rozhodčí Plaček nařídil pokutová kop. S tím si poradil
Kaspřík a poslal tak svůj tým do vedení - 1:0.
Druhá půle nabídla pěkný fotbal se spoustou zahozených šancí. Ta první přišla v 51. minutě, kdy Fencl
poslal míč na nabíhajícího Brandštýla, tomu se nepodařilo z malého vápna uklidit míč do sítě. V 57. minutě
našel krásně Hořejší Mikšovského, který se pak řítil sám na branku, ale gólman ho bravurně vychytal. V 64.
minutě dostal Vachuta zbytečnou žlutou kartu. V 66. minutě našel opět Hořejší krásným balonem
Brandštýla. Ten uháněl sám na bránu, před gólmanem posouval na nabíhajícího Rataje, který byl faulován
a rozhodčí odpískal druhý pokutový kop. Nařízenou penaltu proměnil Vachuta a hrající trenér poslal své
borce již do zaslouženého dvoubrankového vedení - 2:0.
V 75. minutě předvedli bratři Koktanové krásnou kombinaci ve středu hřiště, odcentrovali před bránu na
Mikšovského, ten však netrefil hlavou branku. V 77. minutě dostal Fencl balon za beky, sám před
gólmanem těsně minul branku. V 80. minutě centroval Hořejší míč do vápna, Mikšovský vstřelil branku, ale
jeho radost mu překazil hvizd rozhodčího, který odpískal útočný faul.
Poslední velkou šanci měl Brandštýl, běžel sám na gólmana a opět nedal. Řepečští doufají, že si to tento
střelec šetří na další zápas a zlomí dočasnou střeleckou potenci. Jinak předvedená hra velmi potěšila, byl to
úplně jiný fotbal než v Bechyni. Nasazení a bojovnost přinesly tři důležité body diváci byli určitě s
předvedenou hrou spokojení.
Lukáš Vachuta (trenér Řepče-Opařan A): ,,V první půli nás soupeř hned od začátku zatlačil před naši
bránu, ale my jsme pozorně bránili a také díky Mansfeldovi drželi čisté konto. Postupně jsme se začali ve
hře zlepšovat a odměnou nám byl gól z penalty. Ve druhé půli si troufnu říct, že jsme soupeře k ničemu
vážnému nepustili. Převzali jsme iniciativu a vytvářeli si šance, které ale bohužel skončily mimo bránu nebo
v náručí dobře chytajícího brankáře Křehlíka. Nakonec jsme si pojistili vítězství opět z penalty. Chtěl bych
pochválit celý tým. Po delší době jsme opět předvedli dobrou hru. Skvěle se předvedli hráči, kteří nastoupili
z lavičky a oživili průběh utkání a také oba krajní obránci, kteří v zápase nechybovali. Ubránili soupeřovy
nebezpečné útočníky a podporovali svými výpady útočné akce. Doufám, že nám naše aktivita vydrží i do
posledních dvou utkání, jelikož potřebujeme body jako sůl.“

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

28:9
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25:11
27:21
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23:23
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17:27
16:36
22:36

30
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18
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Partneři

FK Řepeč-Opařany - SK KAVAS Větrovy 2:0 (1:0)
Branky: 44. Kapřík (11), 64. Vachuta (11)¨
Rozhodčí: Plaček – Hoch, Třešňák.
ŽK: 1:2 (Vachuta – Sedláček, Vobr D.).
Sestavy
FK Řepeč–Opařany A: Mansfeld – Hořejší, Břicháček, Vachuta, Pražma – Seidl, Fencl Jonáš, Kaspřík, Mikšovský, Brandštýl - Rataj, Koktan M, Koktan P.

Ikonka pro váš web

SK KAVAS Větrovy: Křehlík – Sedláček, Koudelka, Vlacha, Klejna, Bílek, Boháč J., Purman, Vobr D., Ilič,
Vobr F. – Hradil, Boháč O.
Připravil Jan Kravar
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