
Horší počasí přálo Bělotínu
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sYcHRAVo. Jasnou qýhru předvedIi bělotínštífotba|isté při nedě|ním utkání. Foto: Denk/ Jan Rotrekl

B,ělotín _ o třetí místo tabul-
ky se hrál nedělní zápas v Bě-
Iotíně. PodzimnÍ počasí při-
spělo k důraznému a rychlé-
mufotbaluna obou stranách.

TJ Soko| tJě|otín - sx.lesenec s:o (z:ol

V úvodu utkání mohli jít do
vedení hosté, ale střelu do
branky z bezprostřednÍ blíz.
kosti pro postavení mimo hru
rozhodčí gÓl neuznali. Po-
stupně převzali iniciativu v
utkáni bělotínští. Střela
Hrazdila z přimého kopu
skončila nad a střilený centr
Biskupa brankář hostů vvra-
z1I.Ye25. minutě domácí ude-
řili poprvé. Přesný centr
Vrány z přimého kopu hlavou
k tyči prodlouŽil Lhotský a na
2:0 za dvě minutv stŤelou ze

sedmadvaceti metrů navýŠil
Biskup. Ve 30. minutě mohli
hosté vývoj skóre zkorigovat,
ale pokus hostujícÍho útočnÍ-
ka po střele z úhlu skončil na
tyči.

PrvnÍ příleŽitost druhého
poločasu měii hosté' ale střelu
Tichého vytáhlna roh domácí
brankář MaŠtera. V 78. minu.
tě Kainar dlouhým nákopem
naŠel Vránu a pro něj nebyl
problém pěknou střelou z
hranice šestnáctky navýšit na
3:0.

V 83. minutě po střele hos.
tujícího hráče se vytáhl Maš-
tera opět výborným zákro-
kem, a tak utkání skonči]o
jasnýrn vítězstvím domácích.

Branky: Lhotský' Biskup,
Vrána

Sestava: Maštera - Biskup
(BB. Rypar)' Janovský, PeŠa
(45. Kainar), EleŠ' Kozák,
Hrazdil, \rrána, Novosad,
Lhotský, Celnar (B5.

ohnůtek)
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TJ Soko| Horní Moštěnice. TJ Soko|
Bě|otín Il (0:l) (starší dorost)

Branka:Palla

TJ Soko| Pav|ovic. - rJ sot<ol sělotin
Ll(Ll) (staršíáci)

Branka: Filip
V nedě|i 24. řfina ve 12 hodin

přivítá bělotínské béčko So.
koj Drahotuše' ve 14'30 je na
progIamu utkání místnÍho A
týmu s Náměštína Hané. (sok)


