
Nedvědice - Radostín

22.04.2012

Nedvědice - Radostín 2:3 (1:2)

Střelci branek: 2x Ochrana Filip, Titauer Jan

Sestava: 

Novotný Dominik - Smyčka Petr, Dohnal Marek, Brychta Lukáš (Fiala Petr) - Titauer Jan, Ochrana Filip,
Šimek Marian, Kališová Lucie (Vaněk Miroslav)

Průběh utkání:

Hrál se vyrovnaný zápas s množstvím šancí na obou stranách. Mužstva hrála značně rozdílným
způsobem. Domácí Nedvědice bránila v pěti hráčích, kteří posílali dlouhé nakopávané míče za obranu.
Na tyto nákopy si nabíhali dva hbití útočníci. Radostínští hráči preferovali kombinační hru, kterou se
snažili obraný val technicky přehrát. Jako první se prosadili radostínští hráči. Již ve druhé minutě po
"narážečce" vysunul Titauer Jan kolmou přihrávkou mezi obránce Filipa Ochranu a ten střelou k tyči
otevřel skóre. Po dalších pěti minutách se Filip Ochrana dostal po přihrávce od Mariana Šimka tváří tvář
brankáři a i svou druhou šanci chladnokrevně proměnil 0:2. V další velké šanci nastřelil Titauer Jan
břevno. Těsně pře koncem první půle se dostali ke slovu domácí. Domácí brankář vykopl míč, ten 3x
přeskočil radostínské hráče a domácí kapitán svou šanci proměnil. 

V druhé půli domácí přitlačili a posílali stále více míčů za radostínskou obranu, což působilo bránícím
hráčům velké problémy. 10 minut před koncem zápasu netrefili radostínští hráči skákající míč, ten
propadl až ke kapitánovi Nedvědice, ale toho bravurně vychytal Novotný Dominik, když zastavil jeho
střelu k tyči na brankové čáře. Za dalších 5 minut se situace opakovala. Tentokrát, ale brankář stihl míč
pouze vyrazit a domácí útočník ho poklidil do prázdné brány 2:2. Domácí vycítili možnost strhnout
vítězství na svou stranu a tlačili se do zakončení ve více lidech. Toho radostínští dokázali 2 minuty před
koncem zápasu využít. Filip Ochrana vyvezl míč po pravé straně a poslal centr do vápna. Na tento míč si
naběhl Titauer Jan, prostřelil vybíhajícího brankáře a strhl tak vítězství na stranu Radostína.

Trenér Aleš Kališ


