Martinice – Nová Ves/Lomnice 0 : 10 (0 : 2)
K dalšímu mistrovskému zápasu přijel do Martinic vedoucí tým soutěže. K zápasu jsme
nastoupili v tradiční sestavě s Lukášem Knittelem v brance, obrana Matěj Macoun, David Repaský,
Kuba Salaba, záloha Martin Svoboda, Jonáš Ježek a v útoku Matěj Kožnar a Miky Ježek. Do hry
ještě zasáhli Arnošt Hájek a Matěj Kraus. Chyběli Tonda Křivinka a zraněný Kuba Repaský
Hned ve druhé minutě jsme bohužel inkasovali branku. Kluci se snažili o kombinační hru,
ale většinou jsme skončili na důrazné obraně soupeře. Proniknout přes ní se podařilo bratrům
Ježkovým, kdy Jonáš obehrál 2 protihráče a poslal bráchu do sóla. Střela Mikiho však minula
branku. Zanedlouho soupeř po našem nedůrazu před brankou přidal druhý gól a tímto výsledkem
skončil první poločas. Do toho druhého jsme nastoupili se snahou zkusit vstřelit branku a utkání
zdramatizovat. Bohužel branku vstřelil v 35. minutě soupeř. Ve 41. minutě zahrál hostující hráč
rukou ve vápně a byla z toho penalta. Ani tuto možnost ke vstřelení branky jsme však nevyužili. S
přibývajícím časem rostla převaha soupeře. Naši hráči přestali kombinovat, neudrželi míč, soupeř se
tak snadno dostával do přečíslení. Přetížená obrana už nestíhala odolávat tlaku soupeře a v poslední
čtvrthodině z toho bylo 7 inkasovaných gólů v naší síti. Při jednom zákroku se zranil Lukáš a v
brance ho vystřídal Miky Ježek. Ani on však neměl šanci zastavit rozjetého soupeře.
Průběh zápasu se tak podobal tomu minulému. Dobře odehraný první poločas se snahou o
kombinační hru, bohužel nedůrazné zakončování akcí, žádné nebezpečné střely. Dokud síly stačí
bojujeme i ve druhé půlce a v závěru pak už na soupeře nestačíme a dostáváme laciné góly. Přesto
musím kluky pochválit za přístup k zápasu, snahu a bojovnost.
Diváci: 45
Tréninky budou v úterý a ve čtvrtek od 16.30
Další mistrovský zápas je v neděli 2. 10. od 9.30 v Rokytnici nad Jizerou. Odjezd v 8.15 z náměstí.
Na dopravě se domluvíme ve čtvrtek na tréninku.
Petr Svoboda
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Klub
So Nová Ves/FC Lomnice
FK Košťálov
Sokol Martinice
Spartak Rokytnice

Z V R P S B P+ P5 4 1 0 28:8 13 0 0
3 2 1 0 11:2 7 0 0
4 1 0 3 12:21 3 0 0
4 0 0 4 3:23 0 0 0

