Přibyslavice - FK Rudíkov (NE - 25.08.2019 – 16:30) (2019610A3B0404)
Výsledek (3:0) (Poločas (1:0))
Díváků: 180
Rozhodčí:
R
Krejčí Vlastimil
AR1 Vídenský Bohumil
AR2 Franc Miloš
Hráči Rudíkov – zahajovací sestava:

Rudíkov (věkový průměr: 22,6/23,3):
Soupeř (věkový průměr: 30,4/28,9):
Rudíkov - sestava:
Doležal Lukáš
Dobrovolný Jan, Trnka Jan, Nožička Lukáš (K), Trnka Pavel (26. zranění kolene, Trnka Jaromír (83.
Chyba Jakub)), Pažourek Josef, Štolpa Ondřej, Skryja Martin (88. Pospíšil Bohumír), Malec Pavel,
Skryja Vít, Koch Jiří

Soupeř - sestava:
Pisk František
Karafiát Martin (48. ŽK), Škorpík Vojtěch (65. Zhoř Jiří, 89. branka na 3:0), Molák Miloš (4. branka na
1:0), Šárka Petr, Matějek Martin (K), Skrobikowski Jan, Lopatář Luboš (57. branka na 2:0), Uher
Štěpán, Částka Jakub, Venhoda Lubomír

KOMENTÁŘ:
Hosté zaváhali hned při prvním rohovém kopu domácího týmu, míč prolétl k Trnkovi P. a od jeho
hlavy se odrazil k domácímu Molákovi a ten měl před sebou už jen prázdnou branku a míč uklidil do
sítě. Domácí ještě více ožili a hned o minutu později vyzkoušeli tvrdou střelu z velké dálky, Doležal
musel míč vyrazit na rohový kop. V 6. minutě založil útok hostů Pažourek, poslal centr Skryjovi M.,
ten proběhl mezi stopery a jeden mu zezadu brnkl o nohy, Skryja spadl a míč skončil bez zakončení na
odkopu, píšťalka hlavního rozhodčího Krejčího mlčela a nebylo to v tomto utkání naposled. V 18.
minutě podnikli domácí rychlý útok po pravé straně, přišel prudký centr před hostující branku a
dobíhající útočník domácího týmu hlavičkou poslal míč do bránícího Malce. Ve 26. minutě došlo ke
zranění hostujícího hráče Trnky P., který si vzal míč na vlastní polovině a obešel kapitána domácího
týmu Matějka, který očividně nestíhal a tak Trnku přistrčil a ten si pochroumal koleno a byl převezen
rychlou zdravotní službou do nemocnice v Třebíči. Na jeho místo nastoupil trenér Trnka Jaromír.
Hosté byli jak z vývoje utkání, tak i ze ztráty hráče očividně vykolejeni a domácí několikrát zahrozili,
nejnebezpečnější akce byla ve 30. minutě, to domácí hráč vystřelil ze střední vzdálenosti a těsně
minul branku. Ve 40. minutě o sobě dali znát opět hosté a byl to rychlík Skryja M., který utekl po
pravé straně a byl opět faulován. Ze střídačky nebylo možné posoudit, kde k faulu došlo, dle vyjádření
diváků po zápase to bylo ve velkém vápně, hlavní rozhodčí však ukázal před hranic velkého vápna.
Z trestňáku hosté nic nevymysleli. Ve 43. minutě vhodil Malec aut do vápna domácího týmu,
hlavičkou se prosadil Pažourek, ale míč poslal mimo bránu. Poslední šanci prvního poločasu měli
domácí, ve 45. minutě poslali centr do vápna hostů, míč propadl mezi obránci a do,mácí útočník měl
před sebou už jen brankáře Doležala, Doležal jej výtečně vychytal.
Do druhého poločasu vlítli hosté nažhaveni, především Skryja M. byl zase plný energie. Ve 47. minutě
opět utekl všem bránícím hráčům a ve vápně byl nekompromisně sundán, hlavní rozhodčí opět
nepískal, později to hostující lavičce zdůvodnil slovy „já se tam nekoukal, takže jsem nic neviděl“. Ve
48. minutě to byl opět Skryja M., který si to namířil k domácí brance, domácí Karafiát jej však zezadu
sundal ještě před velkým vápnem, toto rozhodčí ocenil alespoň ŽK. Míč si postavil Pažourek, míč
směřoval k tyči, ale domácí brankář Pisk ukázal, že je ve svém věku ještě velice mrštný a míč chytil,
aniž by jej vyrazil na rohový kop. V 50. minutě poslal hostující Dobrovolný centr před branku
domácího týmu, na míč si naběhl Trnka Jan a přímo z centru vystřelil nad branku. V 52. minutě hosté
poslali střílený centr do vápna domácích, tam si naběhl Skryja M. a hlavičkou poslal míč směrem na
bránu, ale opět výtečně brankář Pisk. V 57. minutě poslali domácí osvobozující nákop směrem
k brance hostů, brankář Doležal nesmyslně vyběhl pro míč před velké vápno, před brankářem i
obráncem hostí byl však rychlejší a šikovnější domácí Lopatář, překopl míč přes Doležala a poslal
domácí do dvoubrankového vedení. Hned o minutu se do velké šance dostal hostující Pažourek, utekl
domácím stoperům a před sebou měl vyběhnuvšího Piska, při zakončení však trefil brankáře. V 64.
minutě poslal centr Trnka Jan na Trnku Jaromíra a ten v dobré pozici vystřelil levou nohou, ale
netrefil bránu. Hosté se snažili útočit, ale začínali zapomínat na bránění a tak se do šancí a zakončení
dostávali domácí, v 74. minutě propadl míč hostující obranou ke dvěma domácím hráčům, než se
však dohodli, kdo zakončí, tak míč ukopl na aut Nožička. V 75. minutě domácí dokonce orazítkovali
tyč střelou z hranice velkého vápna. V 76. minutě to zkoušel ještě hostující Skryja M., opět se mu
podařilo projít obranou, ale musel zakončovat jeho slabší nohou a míč poslal nad branku Piska.
Domácí pak v poslední minutě pečetili výsledek, to hostující Štolpa zbytečně ztratil míč a domácí šli
dva na brankáře a s tím si dokázali poradit. Hosté si tak odvezli docela zbytečně vysokou prohru a
navíc mají do dalších bojů o hráče méně.

Asistent trenéra - Trnka Lukáš:
„Bohužel se nám nepodařilo proměnit i ty nejvyloženější šance a to nás stálo lepší výsledek.“
Nejlepší hráč:
Malec Pavel

