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a hosté pouze bránili. V 75.
minutě Kozák uvolnil ve středu hřiŠtě Šatánka a ten nedal
z brejku hostujícímugólma-

novi šanci a narlýŠil na 4:0 .V
78. minutě po faulu následoval pokutový kop' ale nedů.
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branka nepadla' Přímý kop branky. Domáci si tak připsaBřezíka z 25 metrů skončil li do tabulkytřibody a opustinad a rychlý brejk Šatánka li předposlední mÍsto tabulky.
Branky Březík 2, Satánek 2
brankar Romanovský srazil
na roh. Ve 12. minutě z wloŽené wzice hlavičkoval nad

břevno Biskup. Gól vstřelili
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nutě po faulu na Šatánka následoval přÍmý kop.z 20 metrů
atentýŽ hráč střelou přes zeď

navýšil vedení domácích na
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tostÍ hostů byl přímý kop
Barčíkaz pulky hřiŠtě, který
proskákď před branku Ma-

jerského' ďe ten včasným zá.

krokem tuto Šancizlikvido.
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Do šaten odcházeli domácÍ
s třÍgÓlorrým vedenÍm. Ve 44.
minútě po kombinaci Šatán.
ka s BřezÍkem poslední jme.
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Pořadí tunnje staršlch přípra-

vek 1. Kozlovice 2. Ujezdec
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v sobďu 5. čerum se od ló30
z hranice
Šestnáďky zaznamenal druhý hodin hraje utkánÍ starŠího
gÓl. Stejný obraz hry přinesl i
dorostu Bělotína s CekynÍ.
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druhý poločas. DomácÍ útočili

novaný středem

