MLADŠÍ ŽÁCI PROHRÁLI V NOVÉ VSI 3.9.2016

NOVÁ VES/LOMNICE n.P. 6: 5 MARTINICE ( 4 : 0 )
Střelci: 3 x Martin Svoboda, 1 x Matěj Kožnar, 1 x Matěj Macoun
SESTAVA :
1 poločas:
brankař : Mikuláš Ježek
Obrana: Matěj Macoun, David Repaský , Kuba Salaba
Záloha: Matěj Kožnar Martin Svoboda
Útok: Kuba Repaský, Tonda Křivinka, Střídali: Lukáš Knittel a Arnošt Hájek
2. poločas

brankař: Lukáš Knittel
Obrana: Matěj Macoun, David Repaský, Kuba Salaba
Záloha: Martin Svoboda, Miki Ježek
Útok: Tonda Křivinka, Matěj Kožnar, Střídali: Arnošt Hájek a Kuba Repaský.

K zápasu do Nové Vsi jsme už bohužel odjeli bez Kuby Vancla, který se rozhodl
přestoupit do Jilemnice. Sestavu jsme doplnili o navrátilce ze Studence Lukáše Knittela.
Přestože jsme se hned v úvodu utkání brankou Martina Svobody ujali vedení 1:0, byli
jsme po celý první poločas horším týmem. Kluci mnoho neběhali, kombinace byla skoro
nulová. Šancí z naší strany bylo jako šafránu. Naštěstí soupeřovy střely dobře likvidoval v
brance dobře chytající Miki Ježek. Jenomže rozehrávka od branky byla naší největší slabinou,
neboť kluci se nerozeběhli do volných prostorů pro přihrávku od brankaře, a tak docházelo k
rychlým ztrátám míčů v blízkosti naší branky a k tlaku soupeře.
Smutného Mikiho vystřídal v brance Lukáš Knittel a herní projev se zlepšil. Miki totiž
výborně pracoval v záloze a přidali se i ostatní. Matěj Kožnar ožil přesunutím do útoku. V
druhém poločasu kluci předvedli díky lepšímu a rychlejšímu pohybu po celém hřišti několik
hezkých akcí. Nejkrásnější akcí dne byl křídelní průnik pravého obránce, Matěje Macouna,
přes celé hříště s přesnou přihrávkou před soupeřovu branku, která byla nekompromisně
zakončena Matějem Kožnarem. Pouze dva hráči odehráli celých 60 minut, a to Martin
Svoboda a David Repaský. Martin Svoboda měl velmi těžkou úlohu, neboť trenér domácích
po celý zápas nabádal své svěřence, aby obsazovali hlavně našeho kapitána. Celý zápas by
jistě odehrál bez střídání i neúnavný Kuba Salaba, jenomže ve dvou případech musel střídat
po nepříjemných soubojích. Tonda Křivinka , Arnošt a Kuba Repaským se sice snažili, ale
soupeř byl tentokrát na lepší úrovni než Rokytnice n.J.
Zapsal dne 4.9.2016 a kluky vedl Vláďa Brož

