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FOTO: Řepečtí střelci se už asi uložili k zimnímu spánku, v Sepekově si ustlali na
listí

Hledaný text

Soutěž: I.B třída, skupina C

Sepekov: K poslednímu kolu podzimní části přijeli fotbalisté z Řepče–Opařan
do nedalekého Sepekova. Hosté si před předehrávkou chtěli vylepšit postavení
v tabulce a přijeli s velkým očekáváním. To jim hned v úvodu pokazil pohled
na hřiště, které bylo zasypané listím a značně podmáčené.
V začátku zápasu se hosté ujali iniciativy a nepustili domácí k
vážnějšímu ohrožení branky. Zatlačili Sepekov před jejich
branku, ale nedokázali si vypracovat žádnou větší šanci. Ve 13.
minutě vyvezl balon z lajny Seidl, předložil jej Kaspříkovi, který
zakončil, avšak k dorážce se nabíhající Mikšovský už nedostal.
Tým Řepeč – Opařany zahrával několik rohových kopů, ale
žádný z nich nedokázal využít ve svůj prospěch. Největší šanci v
prvním poločase si již tradičně vypracoval Brandštýl, když si v
19. minutě obhodil stopera a řítil se sám na branku, ale
vyběhnuvšího gólmana se mu nepovedlo přehodit a připsal si
tak další zahozenou šanci v této sezóně.
Ve 20. minutě se poprvé dostali ke slovu domácí a hned z
prvního útoku se mohli radovat. Pěknou akci středem hřiště na
poslední chvíli zachránil Mansfeld pohotovým zákrokem na roh.
Sepekov hrozil především ze standardních situací, kdy výškový
deficit hostů byl znatelný. Před koncem prvního poločasu se
před hostující brankou vytvořil závar, kdy Vachuta nešťastně
,,namazal“ nabíhajícímu útočníkovi, kterému ale střela naštěstí nesedla.

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)

Začátek druhé půle přinesl další vyloženou šanci hostů. V 50. minutě převzal Seidl balon na půlce,
předběhl všechny co mu stáli v cestě a řítil se na gólmana. Ten však sólo tohoto rychlíka ukončil perfektním
zákrokem a udržel tak bezbrankový stav. V 58. minutě z přímého kopu ohrozil branku Petr Koktan, který
směřoval míč na vzdálenější tyč a Mácha měl plné ruce práce, aby vytěsnil tuto střelu na roh.
V 75. minutě přišla největší šance zápasu. V závaru před domácí brankou se míč odrazil k Brandštýlovi, ten
však z malého vápna trefil protější tyč prázdné brány. Pořekadlo ,,nedáš, dostaneš“, je zde více než na
místě. Z následného protiútoku se trefil Lukáš Kosobud a poslal tak svůj tým do vedení - 1:0.
Inkasovaná branka poslala hosty do kolen i z toho důvodu, že se jednalo o očividný ofsajd. O pár minut
později ještě domácí po chybě hostující obrany zvýšili na konečných 2:0. V tomto zápase se bohužel
ukázala stará nemoc hostujících hráčů, kteří se dostanou do vyložených šancí, které však nedokážou
proměnit, což se projevuje na jejich bodovém stavu a v konečné tabulce.
Lukáš Vachuta (trenér Řepče-Opařan A): ,,Zápas, na listím zapadaném hřišti, které asi domácí zapomněli
shrabat, byl plný soubojů a šancí na obou stranách. Rozhodlo se až v poslední čtvrthodině hry, kdy po
jasném ofsajdu, po kterém se červenali i domácí diváci, soupeř vstřelil zkušeně první branku utkání. Je
pravda, že zde platilo přísloví nedáš dostaneš, kdy jsme těsně před tím neproměnili šanci, která se nedala
snad nedat. Bohužel zázraky se dějí. Poté už byl soupeř na koni a přidal ještě jeden gól přes naší již
nekoncentrovanou obranu. V zápase, který jsme si nezasloužili prohrát, podal asi nejlepší výkon pomezní
rozhodčí.“
Sokol Sepekov - Řepeč - Opařany 2:0 (0:0)
Rozhodčí: Jann – Devera, Mikulčák.
Sestavy
FK Řepeč–Opařany A: Mansfeld – Hořejší, Břicháček, Dončuk, Pražma – Seidl, Vachuta, Kaspřík, Koktan P.
- Mikšovský, Brandštýl - Rataj, Koktan M., Kolář.

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 Jiskra Třeboň
10 FK Tatran Prachatice
11 Lokomotiva Veselí n/Luž.
12 Hluboká nad Vltavou
13 FK Spartak Kaplice
14 FK J. Hradec 1910
15 SK Čkyně
16 SK Rudolfov

28:10
37:18
29:11
28:21
17:14
23:19
24:20
19:22
25:23
19:24
18:23
20:21
19:34
20:28
17:39
22:38

30
29
29
28
24
21
19
19
18
17
17
16
15
14
10
8

Partneři

Sokol Sepekov: Mácha – Kosobud M., Tupý, Daněk, Staněk, Doubek, Peták, Hadáček, Sláma, Smrčina,
Kosobud L. – Hoferek, Slanina, Palus, Bolek.
Připravil Jan Kravar
Fotogalerie
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