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Bělotín přestří|el
soupeře i za deště
Bělotín - V utkání muŽstev
spodni části tabulky se hrálo
za stálého deště na těŽkém te.
rénu. To ale nezabránilo do.
mác1m, aby svého soupeře
jasněpřehráli.
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Z úvodního tlaku domácích
branka nepadla' Přímý kop
Březíka z 25 metrů skončil
nad a rychlý brejk Šatánka
brankar Romanovský srazil
na roh. Ve 12. minutě z wlo-
Žené wzice hlavičkoval nad
břevno Biskup. Gól vstřelili
Bělotín aŽ ve %). minutě. Ko.
zák uvolnil na kříďe Březíka
a jeho přesná střela o tyč
znamenala vedení' Ve 32. mi.
nutě po faulu na Šatánka ná-
sledoval přÍmý kop.z 20 metrů
atentýŽ hráč střelou přes zeď
navýšil vedení domácích na
dvě branky. Jedinou příleŽi-
tostÍ hostů byl přímý kop
Barčíka z pulky hřiŠtě, který
proskákď před branku Ma-
jerského' ďe ten včasným zá.
krokem tuto Šanci zlikvido.
val.

Do šaten odcházeli domácÍ
s třÍgÓlorrým vedenÍm. Ve 44.
minútě po kombinaci Šatán.
ka s BřezÍkem poslední jme.
novaný středem z hranice
Šestnáďky zaznamenal druhý
gÓl. Stejný obraz hry přinesl i
druhý poločas. DomácÍ útočili

a hosté pouze bránili. V 75.
minutě Kozák uvolnil ve stře-
du hřiŠtě Šatánka a ten nedal
z brejku hostujícímu gólma-
novi šanci a narlýŠil na 4:0 .V
78. minutě po faulu následo-
val pokutový kop' ale nedů.
raznou střelu Novosada Ro.
manovský vystihl a uchráni]
hostující fotbďisty od páté
branky. Domáci si tak připsa-
li do tabulkytřibody a opusti-
li předposlední mÍsto tabulky.

Branky Březík 2, Satánek 2
Sestava Majerský - Haluzík,

Bočan, Janovský, Eleš' Bis.
kup (85. ohnůtek)' Hrazdi],
Kozák, Březik, Novosad
(8O.Kainar), Šatánek (87. Cel.
nar)

Soko| Drahohrše - ru sokor úoth s
2,2(J2l

BmnkyKainar, Kulajta

TJ So|ro| Bě|oťn. FK Brodek u Přerova
u!(o3)(staršÍdottst)

BrankuKarkut

TJ Soko| Donraždice. ru so*o| úotín
390D(staÍšížáGi)

Brant(s Krutílek, Štaffa, .la.
nečka

Pořadí tunnje staršlch přípra-
vek 1. Kozlovice 2. Ujezdec 3.
BělotÍn

v sobďu 5. čerum se od ló30
hodin hraje utkánÍ starŠího
dorostu Bělotína s CekynÍ.

(sok)


