SK Olbramovice „A“ - TJ Sokol Postupice „A“
sobota 22.2.2020 v 18:00 hodin
přátelské utkání
5:3 (2:2)
První přátelský zápas s účastníkem B-třídy na umělé trávě ve Voticích. V prvním poločase byla
hra vyrovnaná a spíše jsme měli více ze hry a více šancí my. Ujali jsme se vedení v 9.minutě
po samostatné akci Davida Cvrčka a střelou zdálky po zemi k tyči. Domácí vyrovnali v 18.
minutě po dlouhém pasu za naši obranu skákavou střelou. V 21. minutě dal náš drahý gól Aleš
Dvořák /nová posila ze Struhařova/ po přihrávce Jana Chudlářského po zemi k tyči. Ve
27.minutě vystřelil Šetek zdálky těsně vedle. Ve 33. minutě měli obrovskou šanci domácí, ale
vystřelili do rukou Jiřího Kladivy. Ve 40. minutě přestřelili domácí v šanci naši bránu. V poslední
sekundě domácí vyrovnali bombou ze třiceti metrů do šibenice. Ve 48. minutě nastřelili domácí
v šanci Jiřího Kladivu. V 52. minutě po špatné rozehrávce domácí obrany se dostal k míči Petr
Šetek, ale z úhlu vystřelil vedle. V 59. minutě po faulu na Lukáše Balcara ve vápně dal náš
třetí sól z bezpečně proměněné penalty Petr Šetek. V 62.minutě přestřelili domácí naši
prázdnou bránu. O minutu později Šel Jan Chudlářský sám na bránu, ale vystřelil těsně vedle.
V 65. minutě po kiksu Pavla Fořta na půlce a jeho následném podražení unikajícího útočníka
ve vápně domácí z penalty vyrovnali. Ke konci nám začaly ubývat síly a domácí toho využili
ke vstřelení dvou gólů. Nejprve v 73. minutě po rychlém útoku první střelu Jiří Kladiva vyrazil,
ale dorážce úplně volného domácího hráče již zabránit nemohl. V 83.minutě po nedůrazu
naší obrany ve vápně dali domácí zblízka pátý gól. Asi se ještě měla pískat pro nás penalta za
faul na Jana Chudlářského těsně před koncern, ale to by nic nezměnilo na vítězství domácích.
Na to, že to byl první zápas na umělce se silným soupeřem jsme hráli dobře a zanechali jsme
dobrý dojem. Našimi nejlepšími hráči byli Jan Chudlářský a Vojtěch Vender. Pískal Ondřej
Kotík z Postupic. Další zápas bude za čtrnáct dní s Popovicemi asi na umělce v Benešově.
Branky domácí:
Branky hosté: Šetek Petr 1 (penalta), Cvrček David 1, Dvořák Aleš 1
Utkání řídil: Rozhodčí Ondřej Kotík
Sestava domácích:
Sestava hostí: Kladiva Jiří - Žížala Zdeněk, Vender Vojtěch, Cvrček David, Slovák Martin,
Balcar Lukáš, Urban Martin, Chudlařský Jan, Dvořák Aleš, Šetek Petr (K),
Mareš Jaroslav, - na střídání hokojového Fořt Pavel, Zach Filip - vedoucí
mužstva Pěkný Ladislav – trenér Kunc Jiří
Počet diváků: 15

