Kralice - FK Rudíkov (NE - 15.04.2018 – 15:30) (2017614A2A1504)
Výsledek (3:3) (Poločas (1:3))
Díváků: 30
Rozhodčí:
R
Kudlík Radim
AR1
Nekuda Michal (N)
AR2
Zigmund Vítězslav (N)
Hráči Rudíkov – zahajovací sestava:

Rudíkov (věkový průměr: 25,1/26,5):
Soupeř (věkový průměr: 33,8/33,2):
Rudíkov - sestava:
Doležal Lukáš
Skryja Zdenek, Lehký Drahoslav, Koch Jiří (69. Skryja Vít), Trnka Jan (21. branka na 0:1, 43. branka na
1:3), Nožička Lukáš (K) (26. branka na 0:2), Trnka Pavel, Mikyska Miroslav, Pažourek Josef (10. ŽK),
Štolpa Ondřej, Skryja Martin

Soupeř - sestava:
Krčál Adam
Chadim Tomáš (24. ŽK), Polák Vladimír (K), Široký Miloš (84. branka z PK na 2:3), Bazala Lukáš
(34. branka na 1:2, 74. ŽK), Němec Petr, Kopeček Jiří, Csicsó Petr (46. Introvič Jan (85. branka na 3:3)),
Malý Martin (16. Dračka Emil (59. Janoušek David)), Chadim Jaroslav, Kabátek Aleš

KOMENTÁŘ:
V prvním poločase potvrdil Rudíkov roli favorita
Rudíkov zahrozil hned v úvodu utkání, když Pažourek poslal dlouhý centr na Trnku J., který obešel
bránícího domácího hráče a vystřelil ke vzdálenější tyči, míč však skončil těsně vedle. V 11. minutě se
do individuální akce pustil hostující Skryja M., od poloviny hřiště si vzal míč, přešel přes jednoho
hráče a před velkým si dal míč na svoji silnější pravou nohu a vystřelil, střela však neměla patřičnou
razanci a tak brankář neměl větší potíže míč chytit. Ve 13. minutě poslal centr za beky domácího
týmu Skryja Z., k míči se dostával Štolpa, ale před brankářem již nedokázal míč nasměrovat do brány.
V 16. minutě došlo ke zranění domácího Malého a to bez cizího zavinění a tak domácí museli střídat.
Ve 21. minutě se hosté konečně dočkali branky, zavelel k tomu kapitán Nožička, který vybojoval na
polovině hřiště míč, proběhl mezi dvěma domácími hráči a poslal „českou uličku“ na Trnku J., který
běžel sám na brankáře a nedal brankáři šanci. Ve 26. minutě to bylo 0:2, u zrodu branky byl Trnka J.,
který utekl po pravé straně a poslal centr do vápna, kde obránci míč srazili před vápno, kde byl Štolpa
a vystřelil, míč směřoval do brány, ale v cestě do sítě mu zabránil spoluhráč Štolpy Mikyska, od něj šel
míč k Nožičkovi a ten už jej do sítě poslal. Domácí se do vápna hostů poprvé podívali ve 27. minutě,
zahrávali trestný kop z poloviny hřiště a ve vápně útočník hlavičkoval nad branku. Ve 34. minutě se
dočkali i domácí branky, špatná rozehrávka z vlastní poloviny hostů a důrazní domácí hráči získali míč
na pravé straně (srazili se hostující hráči Skryja Z. a Trnka P.). Domácí Bazala běžel sám na hostujícího
brankáře Doležala a míč poslal do sítě. Do konce poločasu hosté ještě změnili skóre, důrazný Skryja Z.
vybojoval v souboji míč pro Trnku P., který poslal centr na bráchu Trnku J. a ten šel opět sám na
brankáře a bylo to 1:3. S tímto výsledkem se šlo do kabin a vypadalo to, že favorit si přijel pro tři
body.
Ve druhém poločase Rudíkov nepochopitelně polevil
Druhá půle začala ze strany hostů velmi vlažně, jako by byli s výsledkem spokojeni a hráli jen
z povinnosti. Domácí však také nijak branku hostí neohrožovali. Do první šance druhé půle se tak
dostali hosté v 62. minutě, kdy Štolpa vybojoval míč a poslal centr na Trnku J., ten však nezvládl první
kontakt s míčem a o míč přišel. Pak se osmělili i domácí, kteří poslali od poloviny hřiště centr do
velkého vápna hostů, všechny hostující hráče přeskočil domácí Janoušek a hlavičkoval vedle branky.
V 74. minutě domácí Bazala dost nešetrně sundal unikajícího Skryje M. a viděl za to žlutou kartu.
Hosté mohli navýšit náskok v 81. minutě, kapitán Nožička utekl po pravé straně a poslal míč „pod
sebe“ na Štolpu, ten vystřelil, ale míč se vytočil těsně kolem brankové tyče. Studená sprcha pro hosty
přišla v 84. minutě, kdy Skryja Z. v souboji padl pod nohy domácího útočníka a kopal se pokutový kop.
Míč si postavil Široký a nedal hostujícímu brankáři sebemenší šanci. Než se hosté z toho
vzpamatovali, tak hned v následující minutě se k míči ve vápně hostů dostal Introvič a ač střílel mimo
bránu, tak si hostující obránce míč srazil do vlastní branky. Domácí tak byli obdarování vyrovnávacím
gólem. Po vyrovnání začali hosté opět hrát a domácí až do konce utkání nepustili z jejich poloviny
hřiště, nic z toho nevytěžili. Za zmínku stojí jen závar po rohovém kopu, kdy se obětavým obráncům
domácího týmu podařilo udržet výsledek utkání 3:3.
Trenér FK Rudíkov – Trnka Jaromír:
„První poločas jsme měli pod kontrolou a zaslouženě vedli. V druhém poločase jsme polevili a soupeř
nás potrestal z ojedinělých protiútoků. Kluci opět zabrali až pět minut před koncem utkání, ale
vítěznou branku už nedali.“
Nejlepší hráč: Trnka Jan

