FK Rudíkov – Bohdalov (SO - 31.08.2019 – 16:00) (2019610A3B0504)
Výsledek (4:2) (Poločas (1:0))
Díváků: 100
Rozhodčí:
R
HAVLÍN Martin
AR1 FRYČ Vlastimil
AR2 CHROMÝ Karel
DFA: BENEŠ Jaroslav
Hráči Rudíkov – zahajovací sestava:

Rudíkov (věkový průměr: 24,0/23,1):
Soupeř (věkový průměr: 28,0/28,9):
Rudíkov - sestava:
Doležal Lukáš (75. ŽK)
Miškela Jan (68 ŽK, 69. Skryja Vít), Lehký Drahoslav, Dobrovolný Jan, Trnka Jan (84. branka na 4:2,
89. Chyba Jakub), Nožička Lukáš (K), Mikyska Miroslav, Pažourek Josef, Štolpa Ondřej (13. branka na
1:0, 50. branka na 2:0), Skryja Martin (52. branka na 3:1, 87. Koch Jiří), Malec Pavel

Soupeř - sestava:
Mundok Martin (50. ŽK)
Chalupa Oldřich, Novotný Zdeněk (K), Neuman Aleš (67. branka na 2:1), Večeřa Jiří, Fabík Antonín,
Šimek Jakub (82. Novák Václav, Koukal Vojtěch (75. branka na 3:2), Boháček Filip, Pokorný Vít,
Wasserbauer Jiří

KOMENTÁŘ:
Domácí vstoupili velmi aktivně do utkání a hned z první vážnější akce se ujali vedení. Do konce
poločasu dokázali domácí několik dobrých šancí zahodit a tak se šlo do kabin pouze za stavu 1:0. Ve
druhém poločase se domácím velmi brzy podařilo navýšit vedení. Potom polevili ve své aktivitě a
hosté se začali dostávat do šancí a v 69. minutě byli odměněni, snížili na 2:1. Domácí dokázali za dvě
minuty opět odskočit o dvě branky a to po individuální akci Skryje M., který utekl dvěma bránícím
hráčům soupeře a překonal i brankáře. Hosté se ještě jednou dokázali přiblížit na rozdíl jediné
branky, ale poslední slovo měli domácí, kdy mladík Trnka Jan ukázal svoji rychlost a ještě zakončil tak,
že brankář neměl šanci.

Asistent trenéra - Trnka Lukáš:
„V prvním poločase jsme byli lepším týmem, ve druhém poločase jsme přenechali iniciativu soupeři.
Pro naše vítězství byl důležitý gól na 3:1 a to v době, kdy soupeř sahal po vyrovnání. V důležitých
momentech nás podržel brankář.“
Nejlepší hráč:
Doležal Lukáš

