FoŤBAL

Bělotín má na kontě
porážku i vítězství

Nlotín - v dohrávaném 16.

kole krajského přeborv zajíŽděli hráči Bělotina ve středu
21. dubna do Kralic na Hané.

střela z vyloŽené pozice skon.

čila nad. Hosté ohroŽovali
domácího brankáře Rajnocha

převáŽně

z přimých

kopů'

Ten z 23. minuty byl brankoFc lúa|icém ltane . TJ so|d ltě|ďín
vý, ale domácí brankář před.
20(o0)
vedl výborný Zákrok.
ve vyrovnaném prvnim po.
Dalšípokusy domáciho Ko'
ločase byli mirně aktivnějŠí záka a Bočana skončily stře.
hostujicí fotbalisté, ale poku' lami těsně nad, a tak domácí
sy Biskupa a Novosada bran- fotbalisté odcházeli do Šaten s

kou neskončily. Prvni

nějši zákrok

váŽ.

hostujicího
brankáře Rajnochapřišel aŽ v
52' minutě utkání po střele
domácích z 25 metrů. Ti šli do
vedení v 66. minutě po rych.

lém brejku a doráŽce z malého

vápna. v 84. minutě mohli bě.

jednogólovým vedenim. ve

třeti minutě drubého poloča'
su po rohu Novosada a přesné

hlavičce Peši své vedeni na'
výšili na2:0. Z tohoto Ílderu se

hostujÍcí fotbalisté jiŽ ne.
vzpamatovali a do konce

máci brankář Za

utkání si váŽnějši brankovou
příležitostnevytvořili. Do'
mácÍ se do útočenÍmoc ne.
pouštěli a taktickou hrou

ném ofsajdovém postaveni

dvougólové vedeni udrŽeli aŽ
do závěrečného hvizdu roz.
hodčiho. Branky: Šatánek,

nečných 2:0. sestava Rajnoch .
Janovský, Peša, Eleš, Biskup,
Novosad. Šatánek. Bočan.
BřezÍk, KoZák, Kainar (75. Ha.

Celnar), Novosad, Haluzík'
Hrazdil, BřezÍk, Kozák (90.
Kulajta), Šatánek (69. Kainar)

lotínštívyrovnat, ale střelu

satánka z přÍmého kopu do.
pomoci
břevna své branky zneškod.
nil. Dvě minuty před koncem
utkání domáci hráči po spor.

pečetili své vítěZstvi na ko.

luzik)

TJ so|o| Bě|otín . TJ Tďran |.jtovel

20(L0)

v utkáni proti

druhému

podpořenou bojovnostÍ si
Peša. s€stava Rajnoch ' Bo'
čan, Peša, Eleš' Biskup (77.

TJ soko| Bě|ďín 8 . FK vi|doÍie Přercv

u(c1)

Branku

vrána

mužstvu tabulky začali lépe

TJ soko| Bě|otín . TJ soko| Hustopeče

minutě po chybě hostujicí

vek: 1. Kozlovice 2. Bělotín 3.
soběchleby 4. Říkovice (sok)

domáci fotbalisté. Hlavíčka (stařší doÍo6t) 2ó 0:2)
Šatán}a z 2' minuty ještě
Branky: spiŠiak, Konečný
brankou neskončila. v 10.
minutě se ale již bělotínští ÍJ sd<o| tlě|ďín - TJ sokot Ústí (starší
mohli radovat ze vstřelené žád)L2&r)
branky po dalši hlavičce Ša.
Bnnka: vrána
tánka. TentýŽ hráč mohl v 17.
Pořadí turnaje st. přípra"
obrany stav navýŠit'ale jeho

pRrxvepÉtÍ.sětďín

dďdza| dvĚma 9ó'|y poťazit dřuhe ttr|žstvo z ta-

bu|ky krajského přeboru. Foto: Deník/Jan Rotrek|

