SK Kladno : FC MAS Táborsko a.s. U14
Výsledek(poločas)

0:5(0:3), 70min, diváků

Místo, termín

, 03. 10. 2015 15:30

Rozhodčí (asistenti)

(,)

Delegát utkání

Novinový článek
SK Kladno - FC MAS Táborsko 0:5 (0:3)
Sestava : Cízler – Fišer (48´Pajer) – Boucník – Hudeček – Stupka – Mischnik – Houska – Holoubek – Ondráček (31´Buchtele) – Horský
(54´Weinzettel) - Kubovský
Branky a nahrávky: 9´ Horský (Holoubek), 12´Horský (Holoubek, Fišer), 24´Hudeček, 42´Mischnik (Buchtele),69´ Weinzettel (Kubovský).
Odkaz na fotogalerii z utkání :
http://fctaborsko2002.rajce.idnes.cz/Mistrovske_utkani_SK_Kladno_-_FCT/
V 9 kole ČLŽ U14 jsme zavítali na hřiště SK Kladno. V přípravě na utkání, jsme vzhledem k rozměrům hřiště (menší šířka hřiště) hráčům
zdůrazňovali důležitost aktivního napadání rozehrávky soupeře na jeho polovině, což se nám od začátku utkání dařilo. Od počátku utkání
jsme si vytvořili soustavný tlak, ze kterého začali plynout brankové příležitosti. V 9 min vybídne David Holoubek do brejku Filipa Horského
1:0. Ve 12 minutě se situace opakuje a Filip Horský dává druhou branku utkání. Výbornou kombinací si vytváříme další a další brankové
příležitosti, ale i díky tomu, že jsme volili někdy i těžší varianty při řešení herních situací, zejména při zakončení , další branky bohužel
nepřicházeli. Domácí hráči v mnoha případech zastavovali naší kombinaci za cenu nedovolených zákroků, které velice přesný sudí
nenechával bez povšimnutí. Ve 24 min výhodu přímého kopu ve vzdálenosti 25 m od branky využil „krásnou nechytatelnou střelou do
„šibenice“ Jakub Hudeček.
Na začátku druhého poločasu se dostal na chvilku ke slovu také soupeř, ale od 40 min bylo na hřišti už jenom jedno mužstvo. Ve 42
min po přihrávce Adama Buchteleho přidává 4 branku Michal Mischnik. Následují další brankové příležitosti, které však ztroskotají na
špatném technickém provedení. V 69 min Tadeáš Weinzettel upravuje na konečných 0:5 do prázdné branky po nahrávce Jakuba
Kubovského .
Odehráli jsme velmi dobré utkání, které jsme měli od začátku pod kontrolou. Stále ještě však je třeba zapracovat na lepším technickém
provedení zakončení vytvořených příležitostí. Příští týden v NE 13.10. od 11:45 hod. sehrajeme další mistrovské utkání, tentokrát na
domácím hřišti s FK Slavoj Vyšehrad. Tímto zveme všechny fanoušky aby nás přišli na Svépomoc povzbudit.

Sestavy
FC MAS Táborsko a.s.
Sestava A
Cízler Václav - Fišer David (48" Pajer Jan), Boucník Ondřej, Hudeček Jakub, Stupka Pavel - Mischnik Michal, Holoubek David, Houska
Michal, Ondráček Tomáš (31" Buchtele Adam) - Horský Filip (54" Weinzettel Tadeáš), Kubovský Jakub

SK Kladno
Sestava A

Branky
42" Mischnik Michal
24" Hudeček Jakub
9" Horský Filip
12" Horský Filip
69" Weinzettel Tadeáš

Žluté
Červené

