Bělotín opouštíkraislry přebor

V rámci Pivních s|avností se hrají turnaje v pítek od 14 a v sobotu od 9 a ]3 hodin
souzenÍm ofsajdového posta.
ueni a z následuj ícÍhoprotiútoku se domácÍ hráči ujali v
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Bělotín- V dohrávce 26' kola
krajského přeboru zajlžďél.i utkánÍvedení.
Ve 25. minutě Hrazdil uvolhráči Bělotína ve středu na
hřiŠtě zachraňujícíchse Ur- nil na pravé straně Novosada
čic. Ty majÍ ještě teoretickou a ten prostřelil domácÍho
šanci na záchranu v soutěŽi a brankáře a srovnal skóre.
od úvodního hvizdu rozhod. Později prudký centr Březíka
číhobylo jasné, jak má utkánÍ našel Novosada a jeho při.
hrávku v pádu dorazil do
dopadnout.
TJ Soko|

(L2)

Určice.TJ Soko| Bě|ďín 4:2

V úvodu utkání domácí fot.
balisté hrozili zejména z rychlých protiútoků' Do vedenÍ
ale mohli jít BělotinštÍ ve 14.

minutě. Březík uvobril na
hranici šestnáctky PeŠua je.
ho střela z w|oŽené pozice
skončila těsně mimo branku.

Dalši příleŽitost hostů z

22.

minuty skonči]a sporným po-

brankyŠatánek.
Další wloŽená šance PeŠize
závěru prvního poločasu zů.
stala nevyuŽita, a tak hostuji

cí fotbalisté odcházeli do

ša-

ten s jednogólovým vedením.

Ve druhém poločase začali
úřadovat rozhodčí. Jakýkoliv

minutě, kdy odraŽený míčpo tě, kdy po centru z levé strany
rohu dopravildo sÍtě Skoda. V hlavičkovďRebenda.
Ve druhém poločase mohli
76. minutě se z jasného posta.
veni mimo hru domácí hráči hostujicí fotbalisté srovnat
ujali vedeni a po ruce domá. skóre po brejcÍch Kainara, ale
cÍho hráče zaznamenali čtvr- jeho pokusy brankou geskontý gÓI. Po dobře rozehraném čily. Naopak domácí Skúta v
utkánÍ si tak Bělotín dalšíbo. 57. minutě proŠelpřes střed
dy do tabulky nepřipsal' Jeli- .obrany až před Majerského a
koŽ z krajského přeboru se. po jeho faulu následoval postupují čtyři poslední druŽ. kutorrý kop, který Páleník D.
sťva, tak hráči Bělotína po zkušeně proměnil' V 65. mitěž opustí.

nutě po rohu Březíka dopravil
mÍčdo domácí branky Janov.
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V 71. minutě se stav hráčů
na hřišti srovnal po vyloučenÍ
domácího Juřici. Hostům se i

ročnímúčinkovánÍtuto sou-

gráhr Novosad, Šatánek
Vývoj utkánÍ ovlivnila

náznak šance hostů skončil minuta,
odmáváním postavenÍm mi.
mo hru a jakýkoliv kontakt s
hráči soupeře skončil faulem.
Domácí srovnali skóre v 64.

kdy byl

ský.

30.

přes velkou snahu

skóre

vyloučen srovnat nepodařilo a tak ode.
hostující Novosad a v 35. mi. šliporaŽeni.
Bran|<y domácíďt Rebenda,
nutě musel pro zraněni hřiště
opustil Eleš. DomácÍ hráči Šli PáleníkD.(p.k.)
Branka hostů: Janovský
v utkánÍ do vedenÍ v 38. minu.

