Ženy-7.Kolo-2016/2017
Napsal uživatel Mira
Středa, 14 Září 2016 15:53 - Aktualizováno Úterý, 20 Září 2016 19:18

18.9.2016 -13:30 hod.

TJ Ocmanice :

TJ Sokol Tasovice 4:2 (2:1)

Střelkyně branek:

Z. Mrňová, Hortová, Urbanová, Mon. Petráková – Kocová, Burdelová

Sestava:

Klimešová

Fojtová, H. Chmelíčková, Mar. Petráková, Pudíková
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Z. Mrňová, Zbytovská, Mon. Petráková, Hortová

Urbanová, Severýnová

Střídaly: Chybová, Chládková

Průběh zápasu:

Celý zápas byl bojovný, hráčky Tasovic se snažily rychle a důrazně přistupovat k domácím
fotbalistkám, těm se tak nedařila kombinace jako v minulém utkání. Hra se přelévala od jedné
branky k druhé, více nebezpečnější byly před brankou hráčky Ocmanic. V 19. min rychle
rozehrála trestňák Mon. Petráková, vyslala do otevřené obrany Z. Mrňovou a ta z vápna tvrdou
střelou pod břevno propálila brankářku -1:0. V 27. min nebezpečně střílela hostující hráčka,
Klimešová míč vyrazila, domácí obrana jej nedokázala odkopnout, v závaru před brankou se
nakonec nejlépe orientovala Kocová a vyrovnala -1:1. Po té domácí hráčky předvedly několik
dobrých kombinačních akcí, scházelo jen finální zakončení. V 45. min kopaly Ocmanické
hráčky roh, Z. Mrňová našla na přední tyčce Hortovou a ta nohou napálila míč do sítě -2:1. Po
přestávce opět pokračoval bojovný fotbal, domácí obrana několika nepřesnými přihrávkami
umožnila soupeřkám ohrozit branku, s nebezpečnými střelami si poradila Klimešová. V 58. min
zahrávaly domácí hráčky tři rohy po sobě, z posledního centr Z. Mrňové propadl přes
brankářku ke kopačkám Urbanové a ta ho dorazila do branky -3:1. V 67. min opět po
nepřesném zásahu domácí obrany se dostala do šance Burdelová a tentokrát prostřelila
brankářku -3:2. V 78. min kopla trestný kop Mar. Petráková do vápna Tasovic, obrana
nedokázala míč odkopnout, nejlépe se v chumlu hráček orientovala Mon. Petráková a míč
dopravila do sítě -4:2. Až do konce zápasu se snažily hráčky Tasovic ještě výsledek
zdramatizovat, hráčky Ocmanic si však náskok už pohlídaly.
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