FK Rudíkov - SK BUWOL METAL Luka nad Jihlavou
(NE - 15.09.2019 – 16:00) (2019610A3B0605)
Výsledek (2:2) (Poločas (2:0))
Díváků: 120
Rozhodčí:
R
Fryč Vlastimil
AR1 Pavelec Vojtěch
AR2 Vídenský Bohumil
DFA:
Hráči Rudíkov – zahajovací sestava:

Rudíkov (věkový průměr: 22,0/24,3):
Soupeř (věkový průměr: 24,9/25,5):
Rudíkov - sestava:
Doležal Lukáš
Dobrovolný Jan, Trnka Jan (20. branka na 2:0), Nožička Lukáš (K), Pažourek Josef (60. ŽK), Štolpa
Ondřej, Klíma Tomáš (74. Trnka Jaromír (80. ŽK)), Skryja Martin (90. Chyba Jakub), Malec Pavel, Koch
Jiří, Skryja Vít (1. branka na 1:0)

Soupeř - sestava:
Kanswohl Jiří
Čaloud Daniel (45. ŽK), Pokorný Tomáš, Kubeš Martin, Neuman Marek (46. Hintnaus Petr (55. ŽK),
Horáček Daniel, Navrátil Petr (K) (79. branka na 2:1 z PK, 82. neproměněný PK), Bratršovský Milan,
Kreigsmann Štěpán (46. Kašík Tomáš), Vařejka Lubomír (81. ŽK, 86. Čihal Šimon), Hájek Jakub (57.
Toman Filip (59. ŽK, 86. branka na 2:2)

KOMENTÁŘ:

Domácí měli možnost rozehrát utkání, od poloviny si poslali míč zpátky a několikrát si jej
vyměnili obránci. Následovala dlouhá přihrávka na Pažourka, který utekl obránci a poslal
centr na Kocha, před ním ukopl obránce k soupeři Štolpovi, ten hned posunul na Pažourka a
tentokrát jeho centr našel Skryju V. a tomu stačilo nastavit nohu a míč skončil v síti. V 10.
minutě to byl domácí Štolpa, který sebral soupeři míč a poslal před bránu Malcovi, jeho střela
z "první" skončila mimo tyče. Ve 12. minutě vystrčili růžky hosté, po nedůrazu domácí
obrany se k mohl k míči ve vápně domácího mužstva dostat útočník hostů, ale výtečně vyběhl
brankář Doležal a míč uklidil do náruče. V 16. minutě měli hosté možnost zahrávat rohový
kop, následovala hlavička hostujícího hráče, ten poslal míč mimo bránu. Ve 20. minutě udeřili
opět domácí, Malec poslal centr za obranu na Skryju M., ten si míč pokryl, obešel bránícího
hráče a přihrál Trnkovi J., který si poradil s protihráčem a prostřelil brankáře a bylo to 2:0.
Domácí to nakoplo a do poločasu si vytvářeli šance už jen oni. Ve 31. minutě poslal kapitán
Nožička přesný centr Pažourkovi na pravou stranu, ten utekl obránci a poslal centr před
bránu, kde byl Koch, který špatně odhadl trajektorii míče a centr přeběhl. Hned o minutu
později se ke střelůe z cca 30 metrů odhodlal domácí Dobrovolný a tvrdá střela orazítkovala
břevno. Ve 40. minutě zahrávali domácí trestný kop, konkrétně to byl Nožička, který poslal
míč do vápna na Štolpu, tomu však chyběl krok, aby mohl poslat míč na bránu soupeře. Do
kabin se tedy šlo, ke škodě domácích, jen za stavu 2:0.
V 54. minutě nabídli hosté, po faulu na Skryje M., domácím možnost zahrávat trestný
koppřed velkým vápnem, míč si připravil Pažourek a vystřelil přímo na bránu, byka to tvrá
střela, ale pro něj bohužel do míst, kde byl brankář Kanswohl a ten míč vyboxoval. Pak už
hosté zařadili nvyšší rychlostní stupeň, v 56. minutě podnikli rychlý útok po levé straně,
následoval centr do vápna a hlavička útočníka hostů, která směřovala k tyči domácí branky,
domácí brankář však bravurním skokem míč chytil. V 72. minutě přišel od hostů centr do
vápna, kde hostující hráč Toman Filip míč zpracoval, otočil se s ním kolem bránícího hráče a
vystřelil, míč skončil na tyči. V 78. minutě byl ve vápně domácího týmu faulován Toman
Filip a na pokutový kop se postavil hostující kapitán Navrátil, pokutový kop proměnil. V 82.
minutě to byl opět faul domácího hráče na Tomana Filipa ve velkém vápně a další pokutový
kop, tentokrát měl domácí brankář Doležal již Navrátila "přečteného" a vychytal ho.
Vypadalo to, že by to mohlo domácí nastartovat a v 84. minutě poslal Dobrovolný dlouhý
centr na Trnku Jar., ten si zatáhl míč do vápna, ale tak dlouho si míč chystal ke střele, až byl
ze střeleckého úhlu a poslal míč do boční sítě. V 86. minutě se hosté dočkali kýženého
vyrovnání, přišel centr do vápna domácího týmu, bránící hráči nedokázali míč odkopnout, i
když k tomu měli hned několik příležitostí a tak se nejlépe zorientoval ve vápně domácího
týmu hostující Toman Filip a míč propasíroval do sítě. Domácí přišli o dvoubrankové vedení,
ale chtěli si nechat tři body doma a měli k tomu ještě jednu příležitost, v 88. minutě poslal
krásný pas na Skryju M. kapitán Nožička, Skryja opět uplatnil svoji rychlost, utekl stoperovi a
vystřelil, míč však netrefil branku a tak se soupeři rozešli každý s jedním bodem.
Asistent trenéra - Trnka Lukáš:
„První poločas jsme odehráli solidně a dostali jsme se do zaslouženého vedení. Druhý poločas
už od nás nebyl dobrý, soupeř nás dostal pod tlak, ze kterého dokázal vyrovnat“
Nejlepší hráč:
Skryja Martin

SK BUWOL METAL Luka n.Jihl.
Radek Toman (hráč): V prvním poločase jsme byli totálně na ručník. Hned v první minutě jsme
inkasovali a i po zbytek poločasu nás domácí jasně přehrávali, z čehož vyplynulo dalších asi 5 šancí,
kdy nás zachránilo v jednom případě břevno. Druhý poločas však byl už o něco lepší z naší strany.
Hodně pomohla střídání, domácí už ve druhém poločase nic neměli. My trefili tyčku, neproměnili
druhou penaltu... Myslím, že bod musíme vzhledem k prvnímu poločasu brát, spíše domácí ztratili.
Výborně zahrál Tomáš Pokorný.

