Smrk - FK Rudíkov (NE - 13.05.2018 – 16:30) (2017614A2A1902)
Výsledek (1:2) (Poločas (0:1))
Díváků: 70
Rozhodčí:
R
Křen Filip
AR1 Musil Antonín (N)
AR2 Salák Milan (N)
Hráči Rudíkov – zahajovací sestava:

Rudíkov (věkový průměr: 25,0/25,7):
Soupeř (věkový průměr: 32,7/33,5):
Rudíkov - sestava:
Doležal Lukáš
Dobrovolný Jan (90. Koch Jiří), Miškela Jan, Skryja Zdenek. Trnka Jan (61. branka na 0:2), Nožička
Lukáš (K) (77. Skryja Vít), Trnka Pavel, Mikyska Miroslav, Votava Richard, (87. Lehký Drahoslav),
Štolpa Ondřej, Skryja Martin (3. branka na 0:1)

Soupeř - sestava:
Cejpek Miroslav, Franc David, Wortner František, Ondrák Květoslav, Suk Ondřej (64. branka na 1:2),
Slavík Lukáš (56. Kratochvíl Tomáš), Man Tomáš (K), Maláč Oskar, Sobotka Ondřej, Patočka Tomáš
(75. ŽK), Jaskula Vítězslav (72. Kratochvíl Tomáš)

KOMENTÁŘ:
Do první velké šance v utkání se dostali domácí hráči, hned v druhé minutě utkání vhazovali aut, míč propadl ve vápně hostů až k Patočkovi
a toho v jasné šanci vychytal brankář hostů Doležal. Doležal po té provedl dlouhý výkop, míč nezasáhli stopeři domácího týmu, mezi stopery
proběhl Skryja M. a podél brankáře poslal míč do sítě. O minutu později chybovali stopeři hostů a před hostujícím brankářem byl opět
Patočka, ani tentokrát však brankáře nepřekonal. Ve 21. minutě se nedohodl hostující Votava se svým brankářem a pouštěl mu míč, vše
vystihl domácí útočník a byl sám před brankářem Doležalem, ale ten stačil míč vyrazit na rohový kop. Ve 25. minutě podnikli útok hosté,
Štolpa přihrál Nožičkovi a ten mu to vrátil do uličky mezi obránce, Štolpa v šanci zakončil slabou střelou na brankáře. Ve 28.minutě vhazoval
hostující Miškela aut na Skryje M., ten opět utekl domácí obraně a vystřelil, míč však neposlal mezi tyče. Ve 32. minutě byl u zrodu akce
hostující kapitán Nožička, na pravé straně „posadil obránce na zadek“ a přihrál Trnkovi J., jím vystřelený míč však trefil jen bránícího hráče.
Ve 37. minutě se postavil k zahrání trestného kopu hostující Mikyska, vystřelil a trefil domácího hráče ve zdi, od něj skončil míč na rohovém
kopu těsně vedle tyče domácí branky. Konec prvního poločasu patřil domácím hráčům, ve 42. minutě vyběhl hostující brankář „do prázdna“
a domácí Sobotka měl před sebou odkrytou branku, trefil však jen boční síť. Hned o minutu na to to byl opět domácí Sobotka, který si
naběhl na dlouhý nákop, utekl hostujícím stoperům a šel sám na Doležala, střela však skončila opět na boční síti a tak se šlo do šaten za
stavu 0:1 pro hosty.
Druhý poločas začali aktivně hosté, ve 48. minutě to byl útok po pravé straně, Skryja M. zatáhl míč do vápna, dal pod sebe Mikyskovi M.,
ten posunul ještě lépe postavenému Trnkovi J., který ovšem špatně trefil míč a ten skončil daleko od branky domácího týmu. V 57. minutě
utekl po levé straně do vápna domácího týmu Trnka P., místo střely však volil přihrávku na Mikysky M. a obránce míč odkopl. V 60. minutě
utekl po levé straně obraně domácích pro změnu Skryja M. a ve vápně přihrál Štolpovi, který ve stoprocentní šanci netrefil branku.
V 61. minutě se hosté dočkali, Nožička poslal centr na pravou stranu na Trnku J., ten utekl všem a šel sám na brankáře, tentokrát nic
nevymýšlel a poslal křižnou střelu na branku a bylo to o dvě branky pro hosty. Hosté se však z dvoubrankového vedení neradovali dlouho,
domácí tým po dalším dlouhém nákopu „zavařil“ obraně hostů a Mikyska M. v nouzi odkopl na rohový kop. Domácí zahráli rohový kop do
vápna, na hranici malého vápna si našel své místo domácí Suk a hlavou poslal míč do sítě. V 77. minutě museli hosté stáhnout ze hry
zraněného kapitána Nožičku a přeskupit síly, jejich jedinou snahou bylo nedostat do konce utkání branku a to se jim podařilo. Tímto
vítězstvím stvrdili postup do Okresního přeboru.

Trenér FK Rudíkov – Trnka Jaromír:
„Do Smrku jsme jeli s jasným cílem zajistit si postup a to se nám povedlo.“
Nejlepší hráči: Skryja Martin

