FK Rudíkov – Dukovany (SO - 21.04.2018 – 16:00) (2017614A2A1604)
Výsledek (7:3) (Poločas (5:2))
Díváků: 80
Rozhodčí:
R
Holý Petr
AR1
Salák Milan (N)
AR2
Trnka Lukáš (N)
Hráči Rudíkov – zahajovací sestava:

Rudíkov (věkový průměr: 25,8/26,8):
Soupeř (věkový průměr: 29,7/32,5):
Rudíkov - sestava:
Doležal Lukáš
Skryja Zdenek (73. Benáček Lukáš), Lehký Drahoslav, Šula Vladimír, Trnka Jan (78. Skryja Vít), Nožička
Lukáš (K), Trnka Pavel, Mikyska Miroslav (18. branka na 3:1, 66. ŽK), Pažourek Josef, Štolpa Ondřej
(25. branka na 4:1, 44. branka na 5:2, 77. branka na 7:2), Skryja Martin (8. branka na 1:0, 14. branka
na 2:1, 52. branka na 6:2, 65. Koch Jiří)

Soupeř - sestava:
Pelán Vladimír
Fojtášek Martin (34. branka na 4:2), Traxler Lukáš (K), Pelán Ladislav (89. branka na 7:3, 70. ŽK),
Křišťál Miroslav (10. branka na 1:1 z PK), Smysitel František, Křišťál Tomáš (46. Soukup Vladimír,
Pislcajt Petr, Hrubeš Zbyněk, Horák Ondřej (59. ŽK, 62. Blažek Pavel (83. ŽK)), Láníček Ivan

KOMENTÁŘ:
První poločas rozhodl utkání
Domácí hráči se od počátku utkání hrnuli do zakončení. Ve 2. minutě zahrál Trnka J. rohový kop po
zemi na Mikysku M. a ten střelou minul bránu. V 6. minutě poslal centr do vápna hostů Šula, míč
propadl ke Štolpovi a jeho střela levou nohou těsně minula branku. V 8. minutě si domácí diváci
konečně mohli zakřičet góóól, Trnka P. poslal „českou uličku“ na Skryje M. a ten brankáři nedal šanci.
Domácí se však neradovali dlouho, v 10. minutě přišel útok hostů po levé straně, faul Pažourka ve
velkém vápně a následoval pokutový kop. Na značku pokutového kopu si míč postavil Křišťál M. a
domácímu brankáři nedal sebemenší šanci. Domácí odpověděli ve 14. minutě, kdy po pravé straně
utekl obraně hostů Trnka J., zahrál míč Štolpovi a ten vystřelil. Brankář míč neudržel a dobíhající
Skryja M. už měl jednoduchý úkol a míč poslal do prázdné brány. V 18. minutě zahrál Trnka P. rohový
kop, ve vápně hostů si na něj naběhl Mikyska M. a hlavičkou zvýšil už na 3:1. S hosty bylo ještě hůř ve
25. minutě, domácí brankář nakopl míč na polovinu hostů, tam Skryja M. hlavičkou míč prodloužil za
stopera hostů, kde si zaběhl Štolpa a střelou k tyči zvýšil vedení domácího týmu. Domácí začali hrát
moc sebevědomě a to se jim vymstilo v 34. minutě, kdy Skryja Z. jako poslední hráč domácího týmu
šel do kličky, hostující Fojtášek mu míč sebral a šel sám na Doležala a vstřelil druhý gól hostů. Účet
prvního poločasu uzavřeli domácí hráči, ve 44. minutě propadl dlouhý nákop mezi obránci hostů až
ke Štolpovi, který vyhrál souboj se stoperem hostů a podél brankáře poslal míč do sítě, tím byl
stanoven stav poločasu na 5:2.
Poslední branku utkání dali hráči Dukovan
Druhý poločas už nepřinesl takovou přestřelku. Domácí hráči přidali dva góly. Nejprve dosáhl hattrick
Skryja M. a to v 52. minutě, kdy mu přihrávku mezi obránce poslal Štolpa a Skryja šel sám na
brankáře a proměnil. V 77. minutě se hattricku dočkal i Štolpa, to se k němu dostal míč po chybě
hostujících stoperů, Štolpa šel sám na brankáře a tomu udělal kličku a poslal míč do prázdné brány.
Své slovo do skóre mohl říct i domácí kapitán Nožička, v 79. minutě mu poslal přihrávku Štolpa a ve
velkém vápně Nožička vystřelil na bránu, k jeho smůle mu střelu zblokoval hostující stoper a byl
z toho jen rohový kop. Poslední branku v utkání dali hosté, kteří v 89. minutě dostali příležitost
zahrávat trestný kop z hranice velkého vápna po ruce Šuly. Míč si postavil Pelán L. a střelou míč
zatočil nechytatelně k tyči.

Trenér FK Rudíkov – Trnka Jaromír:
„Hráči Dukovan přijeli hrát vyrovnaný zápas, ale my jsme rozhodli hned v prvním poločase. Ve
druhém poločase dostali příležitost hráči z lavičky a i tak jsme měli utkání pod kontrolou“
Nejlepší hráči: Skryja Martin, Štolpa Ondřej

