
Nová Ves – Radostín

21.10.2012

Nová Ves – Radostín 3:6 (1:2)

Branky:

Vaněk Miroslav, Weinhöfer Pavel, Šimek Marian, Dvo řák Patrik, Váša Marek, Poul Daniel 

Sestava:  

Svoboda Jiří – Weinhöfer Pavel, Dvořák Patrik, Koudela Petr (Havelka Tomáš – Ostrov), Gregar
Daniel, Šimek Marian, Váša Marek, Kališová Lucie (Vaněk Miroslav, Poul Daniel, Havelka Tomáš

 

Průběh utkání:

Radostínští hráči byli po celý zápas lepším týmem. Domácí byli nebezpeční pouze při nákopech na
jednoho útočníka, který byl schopen přejít přes dva i tři hráče a nebezpečně zakončovat. Těší mě,
že se naši hráči prosazují kombinačně a hrají jako kolektiv. Nespoléhají se na jednoho hráče, který
převyšuje ostatní a nebezpeční jsou tudíž všichni, kteří se v daném okamžiku zapojují do útoku (3-5
hráčů). 

V tomto zápase jsme se rychle ujali  vedení 0:1 a i nadále jsme si dokázali vytvářet mnoho
vyložených brankových příležitostí, které jsme ale nedokázali proměnit a nechávali tak možnost
domácím uhrát dobrý výsledek s vidinou zisku nějakého bodu. Po první půli byl stav 1:2. Ve druhé půli
se našim hráčům podařilo odskočit na skóre 1:4 a i nadále kontrolovat průběh hry. Zdálo se, že je o
výsledku rozhodnuto, avšak deset minut před koncem domácí snížili z penalty a za další dvě minuty,
po rychlém protiútoku, se dostali znovu do hry. Stav 3:4. S konečnou platností zlomil odpor domácích
Poul Daniel, když krásnou střelou z voleje z hranice vápna zvýšil  náš náskok na 3:5. V ten okamžik
se naši hráči přestali bát o výsledek, soupeře k ničemu nepustili a v závěru přidali ještě pojistku na
konečných 3:6.

 
Po podzimní části, kterou jme hráli převážně na hřištích soupeře, skončilo mužstvo Radostína na 3.
místě s minimální  ztrátou na čelo tabulky. V silách mužstva je poprat se ještě o lepší umístění.
Nejlepším našim střelcem se v podzimní části stal Šimek Marian s 10 brankami.

Trenér Aleš Kališ


