Fotbalový klub FC PÍSEK, o.s. : FC MAS Táborsko a.s. U14
Výsledek(poločas)

1:6(0:2), 70min, diváků

Místo, termín

, 23. 09. 2015 16:45

Rozhodčí (asistenti)

Průcha Miroslav (Trčka Dominik,Toucha Matěj)

Delegát utkání

Novinový článek
FC Písek - FC MAS Táborsko 1:6 (0:2)
Branky a nahrávky: Ondráček (Mischnik), Holoubek (Kubovský), Mischnik (Buchtele), Kubovský (Horský), Weinzettel (Houska), Buchtele
(Ondráček).
Ve středu 23.9. se odehrálo další kolo České ligy žáků, kdy se utkaly dva týmy z popředí tabulky FC Písek a FC MAS Táborsko.
Očekával se zajímavý duel, protože v posledním vzájemném měření sil vyhrál Písek šťastným gólem z úvodu zápasu 1-0 a odvezl si tak
všechny body. O víkendu si Táborsko přivezlo 3 body z Bohemians 1905, kde jasně přehráli domácí a zaslouženě vyhráli.
Hodnocení trenéra Radima Kokeše:
Vzhledem k tomu, že jsme hráli v neděli, museli jsme přizpůsobit tréninky a připravit kluky na další těžký zápas.
Víme , že Písek má dobrý tým, přesto jsem věřil, že jsme schopni jej přehrát. Naše síla je v neustálé aktivní hře, kdy se snažíme
donutit soupeře k chybám. S touto taktikou jsme též nastoupily do utkání. Úvod zápasu byl oboustranně nervózní s mnoha
nepřesnostmi a nevynucenými ztrátami. Po 10 minutách hry jsme začaly přebírat hru a doslova zatlačili jsme soupeře na jeho
polovinu.Tento drtivý tlak vygradoval první brankou ve 20 min zápasu, kdy po centru Mischnika přehlavičkoval Ondráček brankáře a
skóroval 1-0. Následně o dvě minuty později vstřelil Holoubek, po centru Kubovského, druhý gól zápasu 2-0. Tlak z naší strany byl i
nadále silný, po střele Holoubka se míč odrazil od tyče a Ondráček doráží do branky, avšak v tento moment vstupuje poprvé do zápasu
rozhodčí a gól neuznává pro údajný ofsajd. Do kabin se tudíž šlo za dvoubrankového vedení hostů. Po změně stran jsme očekávali tlak
soupeře, který zahrozil hned v úvodu druhé půle, kdy šel domácí útočník sám na branku, avšak špatným posunutím míče a včasným
vyběhnutím našeho golmana byla šance zažehnána. Bohužel přichází druhý sporný moment utkání, kdy rozhodčí ze zcela nejasných
důvodů nařizuje ve 37 min pokutový kop, kteří domácí proměňují a snižují na 1-2. Tímto momentem se dostal soupeř do hry, jelikož cítil
určitou šanci na změnu skóre.
Během následujících 5 minut se snažili být domácí aktivnější i za přispění sudích. Ani tento fakt nás nezlomil a soustředěnou hrou se
nám podařilo ve 49. min vstřelit další gól, kdy Mischnik pronikl do vápna a střelou zvyšuje na 3-1. Od této chvíle už bylo na hřišti
už jenom jednou mužstvo. Výborný výkon týmu vygradoval dalšími góly. V 50. min Fischer vysílá kolmicí Horského, který centruje na
Kubovského, který nadvakrát doráží a zvyšuje na 4-1. O 6. min později zatahuje míč Houska po levé straně a přesnou přihrávkou nachází
Weinzettela, který opět mění skóre 5-1. Středeční kanonádu završuje Buchtele, který po chytré přihrávce Ondráčka střílí přízemní střelou
šestý gól zápasu a uzavírá tím skóre na konečných 6-1.
Chtěl bych tímto poděkovat klukům za předvedený výkon a hru, která se všem přítomným divákům musela líbit.

Sestavy
FC MAS Táborsko a.s.
Sestava A
Cízler Václav - Pajer Jan (46" Fišer David), Boucník Ondřej, Hudeček Jakub, Stupka Pavel - Mischnik Michal, Holoubek David, Kokeš
Adam (41" Buchtele Adam), Ondráček Tomáš (68" Koblasa Lukáš) - Horský Filip (57" Weinzettel Tadeáš), Kubovský Jakub (63" Houska
Michal)

Fotbalový klub FC PÍSEK, o.s.
Sestava A

Branky
49" Mischnik Michal
22" Holoubek David
20" Ondráček Tomáš
50" Kubovský Jakub
68" Buchtele Adam
66" Weinzettel Tadeáš

Žluté

Červené

