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  FOTO: Hráči Řepče-Opařan nepotvrdili dobrý výkon z minulého kola
  Soutěž:

Božetice: Sobotní utkání přivedlo hráče z nedaleké Řepče na hřiště do Božetic.
Oba týmy se navzájem dobře znají a o sportovní rivalitě se nedá pochybovat.
Božetice měly o bod více než hosté, a tak se hrálo o důležité tři body.

Hosté začali utkání aktivněji a hned v úvodu zápasu si
vypracovali několik střeleckých příležitostí. Tlak v úvodu se jim
vyplatil a ve 3. minutě se přesně trefil Koktan M., kdy si
zakřičel na Mikšovského. Ten mu pustil balon a ranou k tyči
nedal gólmanovi šanci - 0:1. Hosté si doposud nevypracovali
vážnější střelecké příležitosti a branku ohrožovali především ze
standardních situací.

Ve 22. minutě poslal Mikšovský křížný balón na nabíhajícího
Seidla, ten se po chybě beka řítil sám na gólmana, ale střele
nedal dostatečnou přesnost. Ke konci prvního poločasu zahrozil
také domácí celek. Ve 42. minutě se dostal balón až k Pincovi J.,
a ten levou střelil těsně vedle Mansfeldovi branky. Ve 45.
minutě měli domácí největší šanci prvního poločasu. Z rohového
kopu nastřelili hlavou tyč a po závaru před bránou se hostům
podařilo s velkou dávkou štěstí ubránit jednobrankové vedení.

Druhou půli začali domácí s větším nasazením a pohybem. Hned
v úvodu si naběhl na křížný balón Pinc J. a jeho střela těsně minula branku. Hosté byli překvapeni
zlepšenou hrou domácích a nebyli schopni na to zareagovat. Na hřišti se jen ploužili a kvalita se z jejich
kopaček zcela vytratila. V defenzivě nedokázali uhlídat dobře se pohybující hráče domácího celku a jejich
ofenziva byla zcela nulová.

Tohoto zamrznutí perfektně využil Maťha, kdy se v 51. minutě nejlépe zorientoval ve vápně a technickou
střelou srovnal na 1:1. Hosté mohli srazit vedení na svou stranu jedinou střelou druhé půle, kdy v 61.
minutě napřáhl z pětavaceti metrů Pražma, ale gólman byl zásadně proti a vytáhl velice kvalitní zákrok.

V 73. minutě se uvolnil nejlepší hráč na hřišti Jelínek a z lajny předložil balón Čiperovi R. Ten využil svého
důrazu a skluzem poslal svůj tým do vedení - 2:1. Za pouhé dvě minuty využil nedorozumění stoperů Pinc
J. a zvýšil na 3:1. Hosté se musí do příštího zápasu vzchopit a přidat více nadšení a srdíčka do hry. Samo
to nepřijde.

Lukáš Vachuta (trenér Řepče-Opařan): „V minulém kole jsme odehráli bojovný zápas s týmem, který se
sám označil za favorita tohoto zápasu i celé soutěže, a proto musím být za získaný bod spokojený. Dnes
nám, bohužel, bojovnost vydržela jen první půli, kdy si oba týmy vytvářely šance a jen se štěstím jsme šli
do kabin s jednogólovým náskokem. Ve druhé půli jako kdyby nás zmrazilo chladné velikonoční počasí,
nevycházely nám jednoduché přihrávky, nechodili jsme do soubojů. Soupeř toho využil a zaslouženě svou
aktivní hrou strhl vítězství na svoji stranu. V konečném součtu se zápas z naší strany nepovedl nikomu. Je
třeba se nad sebou zamyslet a do dalšího zápasu vlétnout  s úplně jinou chutí a energií.“

Božetice - FK Řepeč-Opařany 3:1 (0:1)
Branky: 51. Maťha, 73. Čipera R., 75. Pinc J. – 3. Koktan M.
Rozhodčí: Kříž – Ernst, Mihálik.

Božetice: Hanzlík – Pinc P., Horek, Dušek, Fara, Jelínek, Zeman, Němeček, Maťha, Tollinger, Pinc J.–
Hadáček, Čipera F., Čipera R.

FK Řepeč – Opařany A: Mansfeld – Štecher, Břicháček, Hořejší, Kolář – Kaspřík, Koktan M., Vachuta -
Seidl, Samec, Mikšovský – Koktan P., Pražma, Brandštýl.

Připravil Jan Kravar
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Tabulka KP
1 Dražice 42:12 48
2 Malše Roudné 54:27 41
3 FC Písek B 45:21 41
4 FC MAS Táborsko B 36:27 34
5 FK Lažiště 35:30 33
6 SK Jankov 27:22 32
7 Jiskra Třeboň 35:32 28
8 FK Rašelina Soběslav 33:30 27
9 FK Vodňany 29:33 25
10FK J. Hradec 1910 31:38 24
11FK Tatran Prachatice 25:34 22
12Lokomotiva Veselí n/Luž. 22:30 21
13Hluboká nad Vltavou 27:36 20
14SK Čkyně 27:52 19
15SK Rudolfov 34:46 16
16FK Spartak Kaplice 23:55 16
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