Rokytnice nad Jizerou – Martinice 1 : 0 (0 : 0)
K důležitému mistrovskému zápasu do Rokytnice jsme odjeli v oslabené sestavě bez
nemocných Matěje Macouna a Kuby Repaského jen s 9 hráči. Kuba Salaba a Matěj Kraus tentokrát
hráli za starší přípravku. K zápasu jsme nastoupili v brance s Adamem Havlíčkem, obrana Lukáš
Knittel, David Repaský, Tonda Křivinka, záloha Miky a Jonáš Ježek a v útoku Matěj Kožnar a
Martin Svoboda. Do hry ještě zasáhl Arnošt Hájek.
Zápas jsme začali dobře, kluci se snažili o svoji kombinační hru, využívali křídelní prostory
k přečíslení soupeře. Jediné co opět chybělo, byla finální přihrávka a důrazné zakončení. V průběhu
prvního poločasu soupeř hru vyrovnal a přibyly nebezpečné situace i před naší brankou. Naše
obrana však pracovala spolehlivě a vše vyřešila. V závěru poločasu došlo i na razítkování tyčí,
Adam měl svoji branku správně postavenou hned 2x, za nás trefil tyč Martin. Poločas tedy bez
branek, ale sami kluci o přestávce cítili, že na soupeře mají a chtěli se poprat o vítězství. Do druhé
půle jsme vysunuli Tondu do útoku, do obrany se stáhl Miky. Obraz hry se příliš nezměnil, byl to
boj o každý míč, naši hráči stále lepší v kombinaci, soupeř spíš hrozil z brejkových situací.
S přibývajícím časem to bylo, kdo dá gól vyhraje.
Náš Lukáš ve vyložené šanci trefil tyč a v předposlední minutě do hry, jak už to v
podobných zápasech bývá, zasahuje domácí rozhodčí. Za běžný zákrok, kdy Tonda odehrál míč a
následně mu přes nohu spadnul protihráč odpískal přímý kop. Domácí hráč poslal míč přes zeď a
Adam na něj už nedosáhl. Sice jsme hned rozehráli, ale hned jak naskočila 60. minuta rozhodčí
raději zápas ukončil. Na klukách bylo znát obrovské zklamání, bojovali celý zápas a minimálně bod
si za předvedený výkon zasloužili. Bohužel, takový je fotbal, hraje se na branky a ne na krásu. My
branky teď nedáváme, proto nemůžeme uspět. Přesto děkuji všem hráčům za přístup k zápasu a
našim fanouškům za hlasité povzbuzování.
Tréninky budou v úterý a ve čtvrtek od 16.30
Další mistrovský zápas je v neděli 9. 10. od 9.30 doma s Košťálovem. Sraz v 8.45
Petr Svoboda
Tabulka
Celkem
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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
5 1 0 4 12:22 3 0 0
5 1 0 4 4:23 3 0 0

