FC MAS Táborsko a.s. U14 : FK Čáslav, a.s.
Výsledek(poločas)

9:0(2:0), 70min, diváků

Místo, termín

Soukeník UMT, 22. 11. 2015 11:45

Rozhodčí (asistenti)

Novotný Miroslav (Sebera Filip,Křížovský Jiří)

Delegát utkání

Novinový článek
FC MAS Táborsko - FK Čáslav 9:0 (2:0)
Branky a nahrávky: Horský (Mischnik), Horský (Kubovský), Ondráček (Kubovský, Holoubek), Kubovský (Mischnik), Mischnik (Koblasa),
Ondráček (Buchtele), Holoubek (Ondráček), Holoubek (Buchtele), Stupka (Mischnik).
V posledním podzimním mistrovském utkání jsme přivítali na UMT Soukeník FK Čáslav. V posledním našem vzájemném utkání (výhra
3:1) se soupeř prezentoval především rychlými brejky, které vycházeli z dobře zahuštěné a fungující obrany. Do utkání, ke kterému se na
hřišti přidala i první letošní sněhová nadílka jsme hráče nabádali ke zrychlení hry při držení míče a jednoduchý přechod do útočné fáze s
využitím křídelních prostor. Mohu říci, že nám kluci na hřišti v tomto utkání ukázali, jak moc je fotbal baví. Hráli s velkou chutí, nasazením
a ukázali početným divákům jaká jsou bezvadná parta, před kterou dávám klobouk dolů a jsem rád že mohu s nimi být a podílet se na
jejich fotbalovém i životním růstu.
Od první minuty jsme na hřišti vynikali ve všech činnostech a vše ostatní bylo otázkou výsledného skore. Jenom díky výbornému brankáři
soupeře byl stav utkání po 1. poločase 2:0 po brankách Horského. Druhý poločas jsme začali drtivým náporem, když se hned po
rozehrání trefil Ondráček. Ve 40 min. střelou přidává Kubovský 4 branku. Kombinací na jeden dotek přidává branku v 50 min. Mischnik.
O minutu později si Ondráček nabíhá na centr Buchteleho a hlavou před vybíhajícím golmanem dostává míč do branky. V 54 min. se po
rychlé kombinaci středem střelecky prosadí Holoubek. Stejný hráč v 65 min. vydařenou střelou z 20 metrů nachází místo v horním růžku
branky. Na konečných 9:0 upravuje v 67. min Stupka, který odehrál na pozici levého obránce hodně vydařené utkání především v
ofenzivní činnosti.

Sestavy
FC MAS Táborsko a.s.
Sestava A
Cízler Václav (36' Ryklík Filip) - Fišer David (40' Buchtele Adam), Boucník Ondřej, Pajer Jan (5' Houska Michal), Stupka Pavel - Horský
Filip (55' Horčička Pavel), Holoubek David, Ondráček Tomáš, Mischnik Michal - Kubovský Jakub (50' Koblasa Lukáš), Weinzettel
Tadeáš (36' Icha Marek)

FK Čáslav, a.s.
Sestava A

Branky
50' Mischnik Michal
67' Stupka Pavel
54' Holoubek David
65' Holoubek David
36' Ondráček Tomáš
51' Ondráček Tomáš
6' Horský Filip
9' Horský Filip
40' Kubovský Jakub

Žluté
Červené

