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

2:2(1:1), 70min, diváků

Výsledek PK

2:5

Místo, termín

UMT Satalice, 14. 11. 2015 14:45

Rozhodčí (asistenti)

Hádek Jaroslav (Vaculík Lukáš,Vojáček Lukáš)

Delegát utkání

Novinový článek
FC Viktoria Žižkov - FC Mas Táborsko 2:3 np. (1:1)
Branky a nahrávky: 7´ Horský (Kubovský, Weinzettel), 62´Kubovský (Pajer).
Podzimní sezona nám jde do finále a bohužel se dostavila zranění, která vyřadila ze hry některé hráče základní sestavy. V utkání jsme
sice od 7 min. vedli brankou po kombinaci Kubovský- Weinzettel- Horský, ale domácí tým se prezentoval sympatickou hrou plné
nasazení se kterým jsme naopak zaostávali. Prohrávali jsme většinu osobních soubojů a hra se odehrávala většinou mezi vápny.
Soupeř odpověděl po naší nedůslednosti v obranné činnosti, ve které jsme nezachytili náběh kreativního útočníka domácího týmu a ten
po brejku prostřelil brankáře Cízlera.
Druhý poločas jsme opět z důvodu zranění prostřídali sestavu. Snažili jsme se držet míč, ale soupeř ve 40 min. přidává druhou branku,
kdy se míč naší nedůsledností dostává na zcela nepokrytého levého záložníka. Po inkasované brance jsme se snažili být více aktivnější,
soupeř se zatáhl , ale naše akce končili na nepřesnostech v rozehrávce. Vytvořili jsme si tlak, který vyvrcholil v 62 min. vyrovnávací
brankou Kubovského, který doráží odraženou střelu Pajera .
Do konce jsme se již k zakončení nedostali, tak jsme se poprvé dopracovali k pokutovým kopům. Mischnik je v první sérii neúspěšný,
Pravda, Kubovský,Houska a Icha již se nemýlili. Brankář Cízler chytá 2 pokusy soupeře.

Sestavy
FC MAS Táborsko a.s.
Sestava A
Cízler Václav - Fišer David (64' Horčička Pavel), Boucník Ondřej (36' Pravda David), Pajer Jan, Stupka Pavel - Horský Filip, Holoubek
David (36' Icha Marek), Mischnik Michal, Buchtele Adam (52' Houska Michal) - Kubovský Jakub, Weinzettel Tadeáš (58' Koblasa Lukáš)

SK Viktoria Žižkov
Sestava A

Branky
62' Kubovský Jakub
7' Horský Filip

Žluté
Červené

