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  Braničtí si odvezli z řepečského trávníku všechny body
  Soutěž: I. B třída, skupina C

Řepeč:  V sobotním utkání  1. B  třídy zavítali do  Řepče hráči  z Branic. Hosté
mají v této sezóně postupové ambice a přijeli uhrát plný počet bodů. Domácí
tým se prozatím nemůže střelecky ani herně srovnat a chtěli  vše prolomit v
tomto utkání.

Na začátku hry si domácí nevedli vůbec špatně, ale zbrzdila je v
5. minutě nařízená penalta, kdy stoper Břicháček špatně
rozehrál balón a zahrál rukou ve vápně. Pokutový kop s
přehledem proměnil Miklavčič a poslal svůj tým do vedení.
Vstřelená branka dodala hostům sebevědomí, které se přeneslo
i na jejich kopačky. 

Hra probíhala především ve středu hřiště, kde rozdával balóny
zkušený Miklavčič. Domácí tým se zmohl na pár brejků, kde v
útoku hrál dobře hrající Seidl R. Tento rychlý mladík nejvíce
zaměstnával hostující obranu. Do poločasu se nic zajímavého
neodehrálo, a tak si hosté vzali do kabin jednobrankové vedení.

V druhé půli byli domácí aktivnějším týmem, ale hosté dokázali
využívat rychlých brejků. V 57. minutě se uvolnil Seidl R. a ve
vápně předkládal Samcovi, ten na míč nedosáhl a ze slibné akce
nic nebylo. V 70. minutě využili hosté jeden z brejků, kdy
střídající Skalický odcentroval z lajny balón na Dvořáka, ten si
krásně zpracoval, zorientoval se ve vápně a chytrou střelou
zvýšil již na 0:2.

V 76. minutě rozehrál Kaspřík rohový kop, míč se dostal až k volnému Fenclovi, ten si zpracoval a ve slibné
situaci se trefil do míst, kde stál připravený Hrych. V 80. a v 85. minutě mohli hosté navýšit své vedení, ale
jak Škulina, tak Skalický netrefili v tutové šanci branku. V 88. minutě se povedlo domácím korigovat
výsledek, kdy Hořejší odcentroval na Samce a ten hlavou s přehledem zavěsil a upravil tak skóre na
konečných 1:2. Osobně bych pochválil výkon Seidla R., Břicháčka a Samce.

Lukáš Vachuta, trenér Řepče-Opařan: ,,Soupeř od začátku zápasu prokazoval svoji kvalitu. My jsme sice
začali svižně, ale bohužel nás přibrzdila penalta. Soupeř si začal více věřit a přehrával nás. My jsme
odolávali a snažili se alespoň se soupeřem držet krok. Vytvořili jsme si nějaké šance, ale tu největší měl asi
soupeř, když šel hostující útočník sám na bránu, ale gólman Mansfeld bravurně kryl. Druhá půle byla
podobná, bohužel z naší strany ubyl tlak na bránu, hodně jsme se nadřeli, abychom vůbec zaměstnali
gólmana hostů. Soupeř přidal v průběhu ještě jeden úspěšný zásah. Poté jsme sice začali mít navrch, ale
kontaktní gól už přišel bohužel moc pozdě. V tomto zápase bych chtěl pochválit stopera břicháčka, který
zahrál výborný zápas.“

FK Řepeč-Opařany - FC ZVVZ B 1:2 (0:1)
Branky: 87. Samec – 7. Miklavčič, 69. Dvořák
Rozhodčí: Devera – Lovětínský, Mraček
ŽK: 1:1 (Fencl – Šindelář)

FK Řepeč – Opařany: Mansfeld – Břicháček, Štecher, Hořejší, Dončuk – Vachuta, Kaspřík, Fencl, Koktan
M.– Pražma, Seidl R. Na střídání Brandštýl, Koktan P., Samec, Seidl J., Kolář.

FC ZVVZ B (Branice): Hrych – Himl, Týla, Miklavčič, Šindelář, Mácha, Škulina, Zítek, Koutník, Dvořák,
Smrčina. Na střídání Král, Šimák, Skalický, Poslušný.

Připravil: Jan Kravar
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Tabulka KP
1 Dražice 42:12 49
2 Malše Roudné 58:28 44
3 FC Písek B 45:23 41
4 FC MAS Táborsko B 36:27 35
5 SK Jankov 29:22 35
6 FK Lažiště 37:32 34
7 Jiskra Třeboň 36:34 28
8 FK Vodňany 31:34 28
9 FK Rašelina Soběslav 33:32 27
10FK J. Hradec 1910 33:38 27
11FK Tatran Prachatice 26:35 23
12SK Čkyně 29:53 22
13Hluboká nad Vltavou 28:37 21
14Lokomotiva Veselí n/Luž. 23:32 21
15SK Rudolfov 36:48 17
16FK Spartak Kaplice 24:59 16
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