FK Rudíkov – Jaroměřice nad Rokytnou (SO - 17.08.2019 – 16:30) (2019610A3B0305)
Výsledek (5:1) (Poločas (4:0))
Díváků: 150
Rozhodčí:
R
PŮLPÁN Ondřej
AR1 JANOVSKÝ Aleš
AR2 VRZÁČEK Josef
DFA: BAJER Josef
Hráči Rudíkov – zahajovací sestava:

Rudíkov (věkový průměr: 24,6/23,7):
Soupeř (věkový průměr: 28,1/25,9):
Rudíkov - sestava:
Doležal Lukáš
Lehký Drahoslav (43. ŽK), Dobrovolný Jan (70. ŽK), Trnka Jan (76. Skryja Vít), Nožička Lukáš (K), Trnka
Pavel, Mikyska Miroslav, Pažourek Josef (8. branka na 3:0), Štolpa Ondřej (6. branka na 2:0), Skryja
Martin (3. branka na 1:0, 50. branka na 5:0, 86. Chyba Jakub), Malec Pavel

Soupeř - sestava:
Macháček Marek
Hambálek Tomáš, Urbánek Jiří (K), Loucký Vojtěch, Svoboda Michal (39. vlastní branka na 4:0), Dusík
František (40. ŽK, 73. Jurka Patrik), Melán Zdeněk, Pejchal Pavel (76. branka z pokutového kopu na
5:1), Kalay Tomáš, Heralecký Jaromír, Huňka Václav (57. Filipi Alexandr)

KOMENTÁŘ:
Hosté zahrozili hned ve 2. minutě, zahráli rohový kop a ve vápně se dokázal prosadit Dusík, hlavou
poslal míč těsně vedle brány. O minutu na to udeřilo na druhé straně, u zrodu akce byl obránce
Lehký, který přihrál Trnkovi P., ten z první posunul na Skryje M., ten obešel dva protihráče a míč si
nachystal na pravou nohu a míč umístil do sítě k tyči. V 6. minutě založil akci opět obránce domácího
týmu, tentokrát Dobrovolný z vlastní poloviny hřiště poslal přesnou přihrávku Štolpovi, ten obešel
stopera a levou nohou poslal míč do sítě. Brankář Macháček si nešáhl na míč a už ho dvakrát
vyndával ze sítě. V 7. minutě se však vyznamenal, domácí poslali dlouhý centr směrem na hostující
branku, Štolpa míč hlavou posunul na Skryje M. a ten přes stopera hostů vystřelil a Macháček
reflexivně vyrazil míč na rohový kop. Rohový kop zahrál Trnka P. na Pažourka a ten přímo z centru
vystřelil na vzdálenější tyč a míč byl opět v síti. Ve 14. minutě nakopával míč domácí Dobrovolný,
trefil však prvního protihráče, míč se odrazil k útočníkovi hostů a ten vystřelil, míč směřoval mimo
branku, ale trefil Nožičku a mířil na druhou stranu, než šel brankář Doležal, Doležal stihl zareagovat a
míč před brankovou čarou chytit. Ve 26. minutě Mikyska poslal do útoku po pravé straně Pažourka,
ten zatáhl míč k brankové čáře a poslal jej před bránu hostů, Štolpa míč netrefil a před Trnkem J.
obránce odkopl míč na rohový kop. Po rohovém kopu se ve vápně hostů prosadil Štopa, hlavou míč
poslal na bránu, bránící hráč míč srazil na další rohový kop. Ve 37.minutě domácí zahrávali trestný
kop před velkým vápnem, míč si postavil Pažourek, dobře jej kopl pod břevno hostující branky, ale
tam stál brankář Macháček a míč vyboxoval. Ve 39. minutě poslal Pažourek přihrávku na Štolpu, který
poslal střílený centr před bránu hostů, kde byl Skryja M., před ním se do dráhy míče postavil hostující
Svoboda a míč usměrnil do vlastní branky. Těsně před koncem poločasu měli hosté možnost zahrávat
trestný kop před hranicí velkého vápna, trestný kop byl zahraný za obranu domácího týmu a tam si
naběhli tři hostující hráči, jeden z nich hlavičkou poslal míč mimo branku a tak se šlo do kabin za
jednoznačného stavu 4:0.
Vstup do druhého poločasu vyšel domácímu týmu, v 50. minutě poslal Trnka P. centr do vápna hostů
a tam nejvýše vyskočil Skryja M. a hlavou poslal míč do sítě. V 64. minutě podnikli hosté po pravé
straně rychlý útok do otevřené obrany domácího týmu, přišel centr před bránu a útočník poslal míč
do sítě, gól nemohl být uznán pro postavení útočníka v ofsajdu. Hosté se čestné branky přece jen
dočkali, a to v 76. minutě kdy dostali možnost zahrávat pokutový kop, míč na značku pokutového
kopu si postavil Pejchal a míč poslal do sítě, i když si na míč brankář Doležal šáhl. Poslední slovo mohli
mít domácí hráči v 78. minutě, Skryja V. přihrál Skryjovi M., který bez větších potíží utekl obránci a byl
v dobré střelecké pozici před brankářem, vystřelil, ale přestřelil bránu a tak se hattricku nedočkal.
Domácí předvedli výborný výkon a o svém vítězství rozhodli hned v prvních deseti minutách utkání.
Trenér - Trnka Jaromír:
“Herní převahu jsme dokázali vyjádřit i vstřelenými brankami, s předvedenou hrou a i s výsledkem
museli být spokojeni i diváci.”
Nejlepší hráč:
Skryja Martin

