Nová Ves/Lomnice – Martinice 1 : 0 (0 : 0)
Ve středu 12. 10. nás čekal další mistrovský zápas Okresního přeboru, tentokrát na
hřišti vedoucího týmu v Nové Vsi. K zápasu jsme odjeli s 12 hráči, základní sestava
vypadala takto: v brance Lukáš, obrana Kuba S., David a Matěj M., záloha Martin a Jonáš,
útok Tonda a Matěj K. Do hry dále zasáhli Miky, Arnošt, Kuba R. a Adam.
Kluci vstoupili do zápasu bojovně, snažili se plnit pokyny trenérů, hrát kombinačně
po křídlech, po ztrátě míče hned napadat soupeře a nenechat ho rozehrát. Již tradičně
jsme zahrávali první rohový kop v zápase. Bohužel opět bez využití. Hrál se celkem
vyrovnaný souboj, domácí sice občas zahrozili nějakou nebezpečnou akcí, ale naše
obrana hrála velice spolehlivě a když bylo nejhůř podržel nás výborně chytající Lukáš.
Poločas tak skončil bez gólů a na klukách bylo v kabině vidět odhodlání poprat se s
favoritem o dobrý výsledek.
V druhé půli jsme pokračovali ve výborném výkonu, kluci drželi se soupeřem krok,
nepodařilo se nám však dotáhnout žádnou ze slibných šancí a dát gól. S přibývajícím
časem byla na domácích hráčích znát nervozita, kazili přihrávky, dohadovali se mezi
sebou. Škoda, že jsme toho nevyužili. Nakonec přišel trest, v závěru zápasu se trefili
domácí a naši hráči už nedokázali odpovědět. Za předvedenou hru a bojovnost dnes kluci
zaslouží pochvalu. Je dobře, že si dokázali, že se dá hrát s každým soupeřem.
O víkendu zápas nehrajeme. Poslední podzimní zápas s Rokytnicí odehrajeme po
vzájemné domluvě v úterý 18. 10. od 16.45 v Rokytnici. Odjezd z Martinic v 15:20. Z
Jilemnice v 15:30. V jednání je ještě na sobotu 22.10. přátelský zápas se Studencem B ml.
žáci.
Petr Svoboda
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