
Bělotínsl<é béčl(o těsně porazi|o hranicl<ou Dul<lu
Bělotín, Hranice _ V 17' kole
zavita|a Dukla do Bělotina k
utkání s rezervou Sokola Bě-
lotín.

MuŽstvo nastoupilo v ne.
změněne Sestavě oproti minu-
lému zápasu s SK Hranice B,
coŽ mělo b]it dobr;im pŤedpo-
kladem k spěchu. V rivodní
pťlli si vypracovali hráči Duk-
ly několik šancí, avŠak Ža.
Iostná korrcovka nepŤinesla
brankové vyjádŤenÍ. KdyŽ
hráči rlomácích také nijak
váŽné neohrozili branku,
skončil poločas bez branek.

Sokol Bě|otín B. Fc Duk|a Hranice L0
(o0)

Do druhé pule nastoupila

Dukla se dvěma změnami,
vynucenymi zraněnÍm' a po
deseti minutách musel vy.
strídat také Dvorsk:Í. Tyto
zrněny silně ovlivnily hru,
zejména v obranné fázi' PŤes-
to měli hoste několik Šancí' z
nichŽ nejméně dvě byly tu-
tovky' Preorganizovaná
obrana Často chybovala. pri
jednom ned razném odkopu
Bundila se miČe zmocnil Bělo-
tin' prečÍslil obranu Dukly a
po kriŽne piihrávce z pravé
strany se k míči dostal nik5;m
nepokryty Karhut a pohodlně
skÓroval.

Branka: Karhut (BěIotín)
Sestava Duk|y: Neckár - H1iŽa

(46. Buttdil), Kozák, Dvorsk1]'

(55. Kolarczyk)' Martinát
Sao Link. JuŤlca. Jurenčák
(46.Argan)' Štefek Dán, La-
hoda

TJ Soko| Bě|otín . SK Slatinice 2:0
(r0)

Hostující fotbaIisté naděliIi
svému souperi z Dubu v mi.
nulém kole Šestigolov]f piíděl,
a tak prijeli do BělotÍna s od-
hodlánÍm odvést si minimál-
něbod.

Za pŤispěnÍ silného větru a
nerovného terétru se jim to po
větŠinu prvního poločasu da-
rilo. DomácÍ.ttt váz\a kombi-
nace, a tak do první váŽnější
brankové pŤÍleŽitosti se do-
stali aŽ v 34. minutě. Aktivně

hrajÍcí EleŠ se protáhl po pra.
vé straně a jeho centr v pádu
usměrnoval do branky JuŤi.
ca, ale hostující brankár
KubÍček vvtáhl zázračn1t zá-
krok. Ve 42. minute na strelu
JuŤici jiŽ nestačil, a tak do Ša-
ten BělotÍn odcházel s jedno.
golov mvedetrím.

Do druhého poločasu
vstoupili aktivněji fotbalisté
BěIotÍna, ale ani lrlavička Pe.
Ši po centru Brezíka a stŤela
Jurici pod bŤevno brankou
neskončily'

V 70' minutě mohli uderit
hosté' StŤela KriŽana z 11 me-
tru skončila na brevně domá-
cí branky. Své vítězstvÍ peče.
tili bělotíttŠti v poslednÍ mi.

nutě. PrÍm:i kop BŤezíka
usměrnil hlavou do branky
Novosad. Od vedouciho dua
teď Bělotin děIí pouze jeden
bod.

Branky: JuŤica, Novosad
Sestava: Majerskli - Biskup

(77. Staněk)' Janovsky, PeŠa,
Paszko, Novosad, Kozák (70.
Hrazdil), Vrána (B2. LhotskÝ),
EleŠ. BrezÍk. JuŤica

TJ Soko| Bě|otín - FC Že|atovice }4
(}1) (staršídorost)

Branka: Spišiak

TJ Soko| Be|otín - TJ Soko| Ústí3:l
(Lt) (staršíáci)

Branky Bě|otína: Novotny,
Mucha, Adamčík (k4(sok)


