22. kolo

FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ TJ LIPOLTICE
Ročník 2009 – 2010: Okresní přebor Pardubice

Neděle 23. 5. 2010
od 17:00 hodin
Náš dnešní soupeř:

UVNITŘ:
Informace o soupeři

Paramo Pardubice

Odehraná utkání

Aktuální tabulky

VÍTÁME HRÁČE A FANOUŠKY NA NAŠEM HŘIŠTI!

Zprávy z přípravky

Fotografie
Hlavní rozhodčí: Havel

Asistenti: Dušek, Zita

Výkon hostů z Parama může rozhodnout o setrvání v okresním přeboru
Vítáme vás na dnešním pro oba soupeře velmi důleţitém utkání. Vzhledem k postavení v tabulce
můţe být tento zápas rozhodující v boji o záchranu okresního přeboru. Domácí tým je na
předposledním, tedy sestupovém, místě a jeho dnešní soupeř Paramo Pardubice má o pouhé dva
body víc.
Při podzimním měření sil na hřišti Ramovky skončil na góly plodný, přesto divácky neatraktivní
zápas remízou 3:3.
V dnešním utkání by se měl domácí celek pokusit vyhrát, protoţe remíza, natoţ prohra, by asi o
sestupujícím rozhodla. Naopak výhra domácích by zajistila napětí do posledního kola. Paramo, jeţ
ještě vloni hrálo „B“ třídu, by určitě nechtělo dva roky po sobě padat o soutěţ níţ, a tak se dá
očekávat velmi tuhý boj.

Utkání odehrané doma
9. května Lipoltice – Pardubičky 1 : 1
S Pardubičkami zasloužená remíza
V dalším jarním kole jsme na Rock Stadium přivítali soupeře z Pardubiček. Z hlediska postavení
našeho muţstva v tabulce je pro svěřence Luboše Mádra kaţdé utkání existenční, a nejinak tomu
bylo v neděli 8. května.
Vstup do utkání se lépe vydařil hostům, jiţ v 8. minutě po chybě Petra Formánka utekl pardubický
Svoboda a otevřel skóre - 1:0. Inkasovaná branka naštěstí domácí hráče nepoloţila, ba naopak je
motivovala k vyrovnání. Ve 14. minutě srovnal stav hlavou po rohovém kopu Petr Oliva. Tím však
byl gólový účet prvního poločasu, a jak se později ukázalo i celého zápasu, uzavřený. Lipoltice ani
Pardubičky nedokázali svoje vytvořené šance proměnit. Postupně mířili mimo tři tyče nebo do
rukavic brankáře domácí Švejda a Kotraš, na druhé straně pro změnu hostující Poláček. Do kabin
se tedy šlo za vyrovnaného stavu.
Ve druhé půli se obraz hry příliš nezměnil, hrál se vyrovnaný fotbal s mnoţstvím šancím na obou
stranách. Brankové příleţitosti však zůstávaly nevyuţity. Obrany často nechávaly vyniknout oba
brankáře, kteří si na nedostatek práce v druhém poločase rozhodně nemohli stěţovat. Dvě největší
šance utkání přišly aţ v samotném závěru. Nejprve domácí Jan Machač v přímém souboji jeden
na jednoho vychytal Poláčka a vzápětí obrovskou příleţitost neproměnili Jan Kotraš s Petrem
Olivou. Utkání tak skončilo zcela zaslouţenou remízou 1:1.
Sestava:

Machač
Rokyta
Formánek

Flégr
Balán

P. Kotraš

Hladík

J.Kotraš

Švejda

Plavec

Branky:
Oliva
Střídání:
A.Svoboda za Plavce

Oliva

Přípravka
Naše mladší muţstvo se v sobotu 15. května utkalo ve Svítkově s jasně vedoucím týmem Parama.
Kvůli rodinné oslavě chyběl v kádru nejdůleţitější hráč Dominik Oliva a bylo to znát od první
minuty. Kluci byli od začátku ustrašení a báli se hrát to, co umí. Po první půli jsme prohrávali 3:0 a
vzhledem k málo moţnostem dostat se k soupeřově bráně vše nasvědčovalo prohře. Ani druhá
půle nebyla z naší strany lepší a ani snaha a bojovnost Tomáše Hladíka zdaleka nestačila na
lepšího soupeře a proto domácí Paramo po zásluze vyhrálo 5:0.
Hned v pondělí 17. května nás čekal další zápas s pardubickou Teslou „B“ na Višňovce.
V minulém zápase jsme vyhráli 1:0, a tak se dal očekávat vyrovnaný boj. Utkání pro nás začalo
velmi slibně, kdyţ se prosadil po rohovém kopu Matěj Kubín. Bohuţel jiţ za pár minut Tesla
vyrovnala a do půli přidala ještě jednu branku. Do druhého poločasu jsme vyběhli plni elánu zvrátit
výsledek, ale stačilo pár chyb a deset minut před koncem jsme prohrávali 5:2, kdyţ naši branku
zaznamenal Dominik Oliva. Teprve za tohoto stavu jsme soupeře zatlačili na jeho polovinu a
brankami Filipa Růţka a Dominika Olivy z pokutového kopu jsme sníţili na rozdíl jen jedné branky,
ale vzhledem k času a hlavně neproměněným šancím v samotném závěru jsme odjíţděli
s poráţkou 5:4. I přesto musíme klukům za snahu, jakou ukázali v závěru zápasu, poděkovat.

AKTUÁLNÍ TABULKA PŘÍPRAVKY
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tým
Paramo
FK Pardubice "B"
Lipoltice
Srch
Ţivanice
FK AS Pardubice

Záp
16
15
17
15
15
15

Skóre
79:16
43.30
34:38
27:35
28:31
12:74

Body
40
29
22
21
18
3

Utkání odehrané venku
15. května – Choltice - Lipoltice 3:1
V sobotu 15. května se uskutečnilo dlouho očekávané derby mezi týmy Choltic a
Lipoltic. Kaţdoročně patří tato utkání mezi nejprestiţnější pro oba kluby a hlavně jejich diváky.
Tento zápas byl ale ovlivněn hned několika podstatnými věcmi ještě před utkáním. Hosté z Lipoltic
se krom boje o záchranu potýkají s nedostatkem hráčů základní sestavy. Kvůli zranění i z jiných
důvodů museli nastoupit hráči, kteří mají zenit dávno za sebou, a na druhé straně hráči, kteří jsou
sice mladí, ale jejich nezkušenost a nevyzrálost se v zápase proti silnému a zkušenému soupeři
nutně projevila.
Utkání začalo v poklidném tempu, kdy měl míč více na kopačkách domácí tým, ale bez moţnosti
lépe zaútočit. V takto rozehraném zápase nováček naší sestavy Jirka Matička v patnácté minutě
v pokutovém území podkopl choltického útočníka a pro Horáka uţ nebyl ţádný problém nařízenou
penaltu proměnit. Hned z protiútoku, kdy si neporozuměl domácí stopér s gólmanem, jejich malou
domů vystihl Milan Hladík, ale po jasném faulu brankaře se tentokrát nepískalo! Pár minut poté se
hosté přece jen dočkali a po ose Machač, Hladík, Jan Kotraš se posledně jmenovaný dokázal
napodruhé prosadit a bylo vyrovnáno. S tímto výsledkem šla muţstva do kabin.
Jestliţe byl první poločas vyrovnaný výsledkem i hrou, tak druhá půle vyzněla zcela jasně pro
domácí. Hráče Lipoltic zatlačili a po sérii asi sedmi rohů v řadě se ujali vedení. Navíc drţeli balón a
nedovolili soupeři vůbec pomýšlet na vyrovnání. Kdyţ pět minut před koncem Večerník snad ze
třiceti metrů překonal střelou po zemi k tyči jinak dobře chytajícího Machače, bylo vše zpečetěno.
Sestava
Machač
Rokyta
P. Kotraš

Formánek
Balán
Matička

Hladík J. Kotraš

Svoboda

Švejda

Branky:
J. Kotraš
Střídání:
Kasal Jiří za Matičku
Hykš za Svobodu

Flégr

