Velká Bíteš „B“ - FK Rudíkov (SO - 05.10.2019 – 15:00) (2019610A3B1007)
Výsledek (2:0) (Poločas (0:0))
Díváků: 70
Rozhodčí:
R
Žaloudek Patrik
AR1 Porupka František
AR2 Krejčí Vlastimil
DFA:
Hráči Rudíkov – zahajovací sestava:

Rudíkov (věkový průměr: 25,0/23,9):
Soupeř (věkový průměr: 25,9/24,2):
Rudíkov - sestava:
Doležal Lukáš
Jura Lubomír (72. Skryja Vít), Dobrovolný Jan, Trnka Jan (83. Koch Jiří), Nožička Lukáš (K) (28. Miškela
Jan), Mikyska Miroslav, Pažourek Josef, Štolpa Ondřej, Klíma Tomáš, Skryja Martin, Malec Pavel

Soupeř - sestava:
Cimbálník Ladislav
Hibš Dominik (87. Mahel Tomáš), Švanda Ondřej (43. ŽK), Pelán Tomáš, Svoboda Filip, Chadim Marek
(57. Horák Petr), Pokorný Jiří (K), Švanda Martin, Sznapka Jakub, Ondrák Jiří (64. branka na 1:0, 69.
branka na 2:0), Rozum David (83. Smejkal Milan)

KOMENTÁŘ:

Velká Bíteš si zajistila tři body po přestávce
Jiří Ondrák dvěma brankami během pěti minut zajistil domácím tři body.
V prvním poločase branka nepadla

Domácí se s těžkým terénem vypořádali lépe a lépe drželi míč. Nováček soutěže spoléhal
především na rychlé brejky. Více šancí měla rezerva Velké Bíteše. Dvě velké šance měl
domácí Svoboda, ale jeho zakončení se do brány nevešlo. Domácí mohli před pauzou poslat
do vedení Pokorný a Ondrák, ale ani jeden z nich nebyl v koncovce přesný. Do kabin se tak
šlo za bezbrankového stavu.
Domácí po přestávce rozhodli

Druhé dějství bylo podobné tomu prvnímu. Hosté mohli jít dokonce do vedení, ale velkou
šanci promarnili, když se vyznamenal Cimbálník. V 64. minutě využil svého důrazu Ondrák,
přetlačil brankáře hostí a střelou do prázdné brány otevřel skóre - 1:0. Chvíli na to poslal centr
před hostující bránu Hibš, našel Ondráka a ten míč šikovně tečoval do sítě - 2:0. Hosté mohli
snížit, ale hlavičku bravurně zlikvidoval Cimbálník. Zcela uklidnit mohl domácí celek
Pokorný, ale jeho hlavička v síti neskončila.

Ohlasy k zápasu

FC PBS Velká Bíteš B
Jiří Jelínek (hráč): Kluky pochválím za přístup, na těžkém terénu to byl spíš boj, ale bylo na nás vidět
velká chuť získat tři body a to se nakonec myslím zaslouženě povedlo.

