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Po zisku čtyř bodů je
Bělotín na 14. místě
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Bá'o'iř . Utkáni muŽstev
spodní části tabu]ky pozna-
menala skutečnost, Že hosté
přijeli pouze s deseti hráči'

ŤJ soko| Běďn. so|o| lršt|m ?.l
(20)

Dálé ve 23. minutě pro zra'
něni odstoupil valenta' ta]de
utkání dohŤávala l,eština s
d€vÍti hráČi' V úvodu zápasu
zatlačili bělotínští hosty pŤed
jejich bmnku. v 9. minutě si
\Ttvořili sérii řohových ko.
pů, ale bez gólového ef€ktu.ve
22. minutě naŠel c€ntr No'
vosa.la hlavu Hďuzika' ale
jeho hlavička skončila na ty.
či. v ,ápétí se satánek pro-
kličkoval př€d břanku' ale je'
ho střelu brankář zlikvidoval.
Hosté se zabarikádovali před
svojí brankou a spoléhalÍ se
na rychlé brejky' Největš' piÍ
leŽitost měl Volek a smékal
ale jejich střely skončily nad
bÍankou Majerského.

Do vedení šli domácÍ dvě'
ma slepenými 8óly' Nejdřív€
ve 29' minutě po přímém kopu
Březlka brankář Jan}ů míČ
neudrŽel a ten uklidil do sítě
Hra?dil. V ,ápétí po centru
Šatánka se blavou treÍil Kc
zák a navýšil vedeni domá'
cÍch na polomsoyých 2|0. za
celý druhý polďás s€ domácí
hráči nedokázati dostat k
váŽnějšímu ohrožení hostqii
ciho brankáře' Pokusy sa.
tánka a Koaíka byly nedů.
razné' a tat trcst přiš€l v 51'
minutě, kdy po vysunuti R'
Janáčka jeho střela znamena.

la zkořigování skóre. Největší
přÍleŽitost k navýŠeni skóre
měl střídající Kainar, alejeho
stiela z 25 metrú orazítkovala
pouze tyč. Po špatném výkonu
ve druhém poločase si BěIotÍn
připsal do tabulky tři body.

scatavá; Majerský . Bočán,
PeŠa, Eleš' Haluzik, Biskup'
BřezÍk' Hra,dil' Xozák' No.
vosad, Šatánek(8?' KainaI)
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Bra*a; Kainar
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Bra|*a Gajdoš
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&aí'ky: vrána, Štaffa
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Dohrávané r7. kolo kraj.
ského pŤeboru zaČalo s hodi.
novým zpožděnÍm, protoŽe
soupeře a rozhodči zdrŽela ko
tona na dálnici. HŤálo se za
vytrva]ého deŠté na si1ně
podmáčeném trávnÍku' Po
wťo1'naném úvodu ve 26. mi
nutě udeřili domácí ze své
nejsilnějšÍ zbIané' a to z pří
mého kopu Březíka. kteťý
před brankáiem teČoval Bis-
kup' Po Čty.ech minutách
hostó srovnali. Bělotín dlžel
na začátku dnrhého poločasu
jeho bmnkář a domácÍ šli do
vedeni, které se jim ále nepo.
dařilo udrŽet'


