Brankář Kojetínský ve své premiéře vychytal nulu!
Napsal uživatel Jaroslav Brabec
Neděle, 03 Listopad 2019 18:48

FK Příluky – Pozlovice 5:0 (1:0)
cca 25 diváků
Branky:: Julina 3x, Mezírka, Adamík
Rozhodčí: Mana – Houžvička, Křižka
Příluky měly oproti poslednímu zápasu již sestavu bez většiny absentérů a bylo to znát na
výkonu. Do utkání nastoupily jako favorit a role se nezalekly. Hrály aktivní kombinační hru a
hned ze začátku zápasu se dostávaly do gólových šancí po kombinaci anebo rohových kopech.
Gólové skóre zápasu otevřel již v 4 min Mezírka, který po brejku zužitkoval přihrávku
Machalíčk.a bylo to
1:0. Hosté se ale nezalekli
a snažili se o vyrovnání, hra se tak přelévala z jedné strany na druhou.
Do konce poločasu
se již nic neudálo, i díky skvělým zákrokům obou brankářů. Po přestávce hra držela tempo, a
domácí pokračovali v akcích, které volaly po gólech. Dočkali se v 52 min, kdy po přímém kopu
vymetl pavučinu brány domácí hrající trenér
Julina 2:0
. Hosté se byli stále aktivní, ale jeiich pokusy končily na výborně chytajícím domácím brankáři
Kojetínském. Skóre se ale změnilo v 66 min. kdy se opět trefil
Julina
a bylo to
3:0
. Zápas již byl prakticky rozhodnut, zvláště když akce hostů končily neúspěchem v rukách
brankáře Kojetínského. Napadáním rozehrávky soupeře se podařilo Machalíčkovi získat míč,
který přihrál
Julinovi
a ten v 78 min. výstavní střelou z 20 metrů od tyče do brány zkompletoval během 26 min. svůj
hattrick - 4:0
. Domácí tentokrát těžili z plné lavičky a právě střídající Vodica zavezl po levé lajně míč před
16-tku, kde přihrál přesně na
Adamíka
, který pak jen dorážel v 89 min. do prázdné branky a uzavřel stav utkání na
5:0.
Nutno pochválit domácího gólmana kojetínského, který ve svém prvním zápase v OP vychytal
zároveň i první nulu! O pár hodin později vychytal druhou nulu za B tým Příluku v Komárově v
jednom dni a nemalou měrou se podílel na obou vítězstvích příluckých mužů.
Gratulujeme
!
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