Litovel Í bez Ópor zvláďIa Bělotín
Litouel/ Domácí fotbalisté i

Majerský na tyč. Dobře hrající zadnÍ tyči Fišaru a jeho ,,konÍ.

bez dvou stěŽejnÍch hráčů Kvapil si všechno qlnahradil v
Kratochvíla se Zavaďilem 34. minutě, kďyŽ z penalty popřehráli nováčka z Bělotína trestal fau] na Šroma,který Šel
vysoko 5:2. o v1tězi vŠak ne. po pěkné kombinaci Fišary s
bylo rozhodnuto do posled- Bublou sám na Majerského.
nichminut.

Utkání mělo jasného favori.
ta. Nováček ale v Litovli hlav.
ně v prvním poločase nepří.
jemně kousď. Ve 13' minutě
poslal do vápna míčz hloubi
pole hostujícíNovosad a.znedorozumění kapitána Planička s brankářem Uvízlem rezul.
tovď vlastní gól.

Litovel však odpověděIa

bleskově. Krátký vybojoval
mÍčna váhajícím Lukáši Bis.

a

přihrávkou před
prázdnou bránu připravil na

kupovi

zlatém podnose gól pro Bublu.

Do vedenÍ mohl poslat do.
mácí po pulhodině hry Kvapil,
ale jeho krásný pokus z trest.

ného kopu vytlačil brankář

Poločas vŠakskončil remí-

zou. Domácí obrana se znovu

nedohodla, až Krátký musel
faulovat a ještě v minulé sezoně litovelský Svačina z penďty

vyrovnal.

Brzy po změně stran načď
začal psát svůj góIový příběh
levý obránce Litovle Tomáš

Kopp' kdyŽ dorazil do

sÍtě

Fišarovu hlavičku po dalšÍm z

mnoha Kvapilových učebnicových centrů
Hosté pak přeŽili několik

li.

tovelských šancí,jednou vy-

kopával po závaru z brankové
čáry PeŠa,jednou vyhlavičko.
vával Biskup. AŽ do 88. minuty
tak drŽeli alespoň naději na
bod. Pak ale Kvapil naŠelna

ček.. znamenal definitimí

rozhodnutí. Tečku však připo-

jil

znovu Tomáš Kopp, kdyŽ

krásnou ranou Z trestného ko.
pu uzavřel na konečných 5:2'
Ťitran Litovel. Sokď Bě|otín 5:2

(z2l

Branky:16. Bubla, 35. P. Kvapil

z pen., 53. a 90. Kopp, 88. Fišara 13. Planička v|., 37' Svačina z pen.
Rozhodčí: Pěček - Vá|ek' Krobot.
žrc rratty - Majerský, Novosad.

Divá|at200.
Litovd: Uvíz|- |Ýátký' Podešva,
|(átký' Kopp - P. |(vapi|, Fišara'
Jindra, Šrom(ó3. Srovna|) - Čep
(89. Hav|ík)' Bub|a (71. Jarmar).

TrcrÉnFrantišek Pitron.

Bělotín: Majerský - Bočan, Janovský, Peša, L. Biskup - Novosad
(71. Kainar)' (rvzan (Hanák), |(o.
zák, Březík - Satánek (82. J. Biskup), Svačina. lrclÉnPave| Pum(fik)

prla.

