
FOTBAL

Bělotín má na kontě
porážku ivítězství
Bdlol''t - V dohrávaném 16'
kole krajského př€boru zajÍŽ.
děIi hráči BělotÍna ve stiedu
2r.dubnadoKralicnaHané'

Fc |cá|.e M lbE. ŤJ soto| Běďn
20(rl0)

Ve vyrovnaném prvnÍm po.
točase byli mÍrně aktivnéjŠí
hostujÍcÍ fotbalisté' ale poku'
sy Biskupa a Novosada bmn'
kou neskončily' Prvni váŽ
néjšÍ záklok hostujicIho
brankáre Rajnocha přišel aŽ v
52' minutě utkání po střele
domácich z 25 metru' Ti šIi do
vedeni v 66' minutě po rych
lém brejku a doIáŽce z malého
vápna' v 84' minutě mohlibé.
lotínŠtí vyrovnat, ale strelu
satánka z přimého kopu do.
máci brankář za pomoci
břevna své branky zneškod.
nil. Dvě minuty před koncem
utkáni domáci hráči po spol.
ném ofsajdovém postavení
pečetili své vÍtězsivi na ko-
nďných 2:0' s€stara Rajnoch .

Janovský, Peša' Eleš, Biskup'
Novosad. satánek. Bočan.
Brezík. Kozák' Kainar (75. Ha
luzík)

stiela z vyloŽené pozice skon
čjla nad' Hosté ohroŽovali
domácího brankáře Rajnocha
převáŽně z přimých kopů'
Ten z 23. minuty byl branko
vý, ale domáci brankář př€d
vedl výbomý zákrok.

Dalši pokusy domáciho Ko
záka a Bočana skončily stře-
lami těsně nad' a tak domácÍ
fotbalisté odcházeli do šaten s
jednogóIovým vedenÍm' ve
třeti minutě druhého polom.
su po Ťohu Novosada a př€sné
hlavičce Peši své vedenÍ na.
výšilina 2:0. Z tohoto úd€ru se
hostujÍcÍ fotbatisté jiŽ ne.
vzpamatovali a do konce
utkánÍ si váŽnějŠÍ brankovou
přÍIeŽitost nevytvořili. Do'
máci se do útočeni moc ne
pouštěli a taktickou hrou
podpořenou bojovnostÍ si
dvou8ólové vedeni udrŽeli aŽ
do závěrečného hvizdu roz
hodčiho. Blanký satánek'
Peša' sestavď Rajnoch Bo
čan' PeŠa, E]eŠ' Biskup (77'
celnar)' Novosad' Haluzík'
Hřa,dil' BřezÍk' Kozák (9o.
Kulajta), satánek (69' Kainar)
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PořadÍ turnaje st' pÍÍpra'
vek 1. Kozlovice 2. BělotÍn 3'
soběchleby4'RÍkovice (ior)

TJ sďo| 8doťn. ÍJ ÍatEn Ú!ov.|
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V utkánÍ pfoti druhému
muŽstvu tabulky zaČali Iép€
domáci fotbalisté. Hlavička
Šatán}a z 2. minuty jeŠtě
brankou neskončila' v 10.
minutě se ale již bělotinštÍ
mohli radovat ze vstřelené
branky po dalši hlavičce sa
tánka. TentýŽ hráč mohlv 17-

minutě po chybě hostujÍcÍ
obrany stav navýŠit' ale jeho
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