Bělotín doma porazil l(ojetín

Bělotín _ V utkáni o druhé
mÍsto tabulky za krásného

čase se akce střidaly na obou
stranách. Při pokusech hostu-

počasÍpřed početnou divác.
kou kulisou byl k viděni nad-

jicích hráčůdomácí podrŽel
brankář Majerský. Zejména

nami dominovaly útoky' o

vytěsnil výborným

průměrný fotbal. Před obra-

čemŽ svědčÍhned pět gÓlů'
které padly v prvním poločase.

TJ Soko| Í|ělďín - TJ S|avoj Kojetín 4:2
(3:2)

Po střele Březika a hlavičce

Peši těsně mimo udeřili

do-

mácÍ v 15. minutě. Přimý kop

BřezÍka z 28 metrů z pravé
strany skončil pod břevnem

překvapeného hostujícÍho
brankáře. Zaďvé minuty vedli domácÍ jIž 2:0. Novosad

pronikl po levé straně, našel v
šestnáctce výborně naběhnutého Paszka a ten se nemýlil.
Za dalši dvě minuty to jiŽ bylo
2:1 po střele hostujícíhoŘezáče z

hranice šestnáctky. Ve

32.

minutě se podařilo hostům

stav srovnat po bleskově rozehraném přimém kopu a doráŽce Peřiny z bezprostřední
blizkosti.

Vývoj utkánÍ BěIotÍn nesrazil. NadáIe pokračoval v
útočnéhře plné pohybu a
rychlých kombinaci. Po úni.

ku EIeše po pravé straně a jeho přihrávce na malé vápno
strhl vedeni na stranu domácích Juřica. Ve druhém polo-

přímý kop Bosáka z

metrů
zákrokem. Dva pokusy Juřici z vy.
loŽených pozic skončily stře.
18

lami těsně nad. Pět minut

před koncem byl tentýŽ hráč
faulován v pokutovém územi

při pokusu o uvolnění. Nařízenou penaltu sám nekompromisně proměnil. Pojistil
tak vÍtězství domácÍch a sám
zaznamenal desátou branku v
sezoně během sedmi utkáni.

Branky:
Pazsko

Juřica 2, Btezik,

Sestava: Majerský - Biskup'
Janovský, Peša, Eleš, Hanák,
Kozák (46.Vrána)' BřezÍk (B2.
Haluzik)' Paszko (67. Staněk)'

Novosad, Juřica

Staršídorost TJ Soko| Bělotín. FK
TroubkyL3(0:2)
Branka: Nesrsta
Starší Žáci: TJ Sokol Etě|otín - Tj Sokol
Soběch|eby 5:5 (5:I)

Branky:

Krutilek 3' HýŽa'

AdamčÍk
MuŽi B hrají ve

středu 28.

á-

řív l0 hodin se Sokolem DrahotuŠe.Ve I3.l5 přivítaji bělotÍn.

Štístaršížáci hranickou

Duklu, v 15.30 hraje staršídorost se SokolemUjezdec.

(sok)

