FC MAS Táborsko a.s. U14 : FC TEMPO PRAHA, o.s.
Výsledek(poločas)

2:0(1:0), 70min, diváků

Místo, termín

Svépomoc, 25. 10. 2015 11:45

Rozhodčí (asistenti)

Mudra Zdeněk (Karel Josef,Křížovský Jiří)

Delegát utkání

Novinový článek
12 kolo ČLŽ
FC MAS Táborsko - TEMPO Praha 2:0 (1:0)
Branky a nahrávky: 13. min Mischnik, 58.min Mischnik (Weinzettel)
Do utkání s FC Tempo Praha jsme vstoupili opět aktivně a již ve 3.min. střílí Kubovský po centru Fišera těsně nad. O min. později opět
zakončuje Kubovský, ale brankař soupeře šanci likviduje. Ve 4 min. dá o sobě vědět soupeř a po brejku končí míč na tyči naší branky. V
10 min. vysouvá Holoubek opět Kubovského, ale opět zasahuje ústřední postava utkání brankář hostí. Ve 13 min. je po faulu nařízen
přímý kop a Mischnik chytrou střelou dává úvodní branku utkání. Ve 23 min. Holoubek uvolňuje Ondráčka, jehož střela mezi tyče opět
končí u rukavic brankáře. Utkání se hraje ve velkém nasazení a velkém tempu. Soupeř byl velice dobře vybaven fyzicky, ale nijak
nezaostával ani po herní stránce. Do konce poločasu jsme soupeře naší zvládnutou obranou činností k žádnému výraznějšímu
ohrožení naší branky nepustili. Se střelou z vápna si poradil brankář Cízler. Naopak v 25 min. je neúspěšný z brejku z pravé strany opět
Kubovský.
Po poločasové přestávce a změnách v sestavě jsme začali mít více ze hry a hra se odehrávala výrazněji na polovině soupeře. Do
příležitostí se dostal Holoubek, které však zůstali nevyužité mimo branku. V 38 min. po zahraném rohu zakončuje z otočky Kubovský, ale
bravurním zákrokem likviduje brankář. Taktéž ve 47 min. likviduje dalekonosnou střelu Ondráčka. Ve 49. min. hlavičkuje Kubovský těsně
nad a o minutu později tečovaná střela Ichy končí těsně vedle tyče. V 54 min. končí brejkové zakončení soupeře těsně vedle naší branky.
Hned z následného rychlého protiútoku po pravé straně Mischnik zakončuje střelou k tyči na konečných 2:0.
Byl to zápas ve kterém jsme si i přes fyzikou vybavenost soupeře vytvářeli příležitosti k zakončení. Bohužel jsme však v koncovce nebyli
přesní nebo je zlikvidoval vynikající brankář soupeře . Utkání nás stálo hodně sil, bude nutno rychle zregenerovat a připravit se na
"anglický týden", kdy již ve středu přivítáme na Svépomoci Klokany z Vršovic.

Sestavy
FC MAS Táborsko a.s.
Sestava A
Cízler Václav - Fišer David (45' Pajer Jan), Boucník Ondřej, Hudeček Jakub, Icha Marek - (36' Weinzettel Tadeáš, 1' Buchtele Adam),
Holoubek David, Kokeš Adam (36' Houska Michal), Mischnik Michal - Kubovský Jakub (64' Koblasa Lukáš), Ondráček Tomáš

FC TEMPO PRAHA, o.s.
Sestava A

Branky
13' Mischnik Michal
58' Mischnik Michal

Žluté
44' Cízler Václav
14' Fišer David

Červené

