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VÍTÁME HRÁČE A FANOUŠKY NA NAŠEM HŘIŠTI!

Hlavní rozhodčí: Syrůček

TJ Lipoltice čeká soupeř z Okresního přeboru - Sokol Zdechovice
Naším dnešním soupeřem je nám dobře známý Sokol Zdechovice. V minulé sezóně se oba týmy
potkaly v okresním přeboru. Sokol, na podzim hrající domácí utkání na umělé trávě
v Ohrazenicích, nad námi vyhrál 3:1, nicméně v jarní odvetě na našem hřišti jsme jim poráţku
oplatili vysoko 6:0. Poté, co my jsme skončili na posledním čtrnáctém místě a sestoupili do 3. třídy,
Sokol se do letošního ročníku okresního přeboru pro nás z neznámých důvodů nepřihlásil, ač
skončil na nesestupovém jedenáctém místě. Letos se Zdechovicím zatím moc nedaří. Po sérii
poráţek a bezgólové remíze doma s Cholticemi se jim v minulém kole na podzim poprvé podařilo
zvítězit ve Starých Ţdánicích 3:1. I přes výhru jsou Zdechovice na posledním místě naší skupiny a
my budeme chtít vzájemným zápasem potvrdit své dosavadní postavení v tabulce.

Utkání odehrané doma
26. září Lipoltice – Straré Čívice 4 : 4
Výhoda domácího prostředí k vítězství nepomohla
Domácí zápas se Starými Čívicemi byl poznamenán vydatným třídenním deštěm, který přestal aţ
těsně před začátkem nedělního střetnutí. Terén byl samozřejmě pro oba celky stejný, ale pro nás
to byl evidentně větší handicap. Sice jiţ ve druhé minutě se po sráţce Čivických stoperů trefil
Pavel Švejda, ale to bylo na dlouho z naší strany vše. Domácí obrana působila velmi nejistě a pět
minut po gólu skončil nenápadný balon na tyči naší branky. Toto varování jsme si nevzali k srdci a
ve dvanácté minutě bylo po odkopu hostí vyrovnáno. Netrvalo to ani pět minut a uţ se z vedení
radovali hosté. Kdyţ v 30. minutě namazal Milan Hladík útočníkovi Čivic, byli domácí jako opaření 1:3. Naštěstí se nám podařilo těsně před poločasem sníţit. Po rohovém kopu se opět prosadil
Pavel Švejda. Do druhého poločasu jsme nastoupili s ofenzivní taktikou ve snaze otočit pro nás
stále nepříznivý výsledek. Z našeho tlaku přišel rychlý protiútok hostí a v 60. minutě jsme
prohrávali o dvě branky. Pokračovali jsme dál v pokusech vstřelit kontaktní gól a tím oţivit naději
na bodový zisk. Jako spasitel se ukázal Petr Oliva, který v 80. minutě nejprve sníţil a v 89. minutě
po rohovém kopu vyrovnal na konečných 4:4. Poslední příleţitosti promarnil nejprve Jan Kotraš,
který trefil tyč, a Pavel Kotraš, který se na brankové čáře nedokázal prosadit. V zápětí, kdyţ hosté
přestřelili z deseti metrů branku, skončilo utkání pro oba zaslouţenou remízou.
Sestava:
Machač
Rokyta
Koţený

Tamchyna
Hladík

Oliva

Doleţílek
Švejda

Petík
Kotraš

Střídání:
Vlasák za Kopu
Kotraš P za Doleţílka
Formánek za Tamchynu
Branky:
2 Švejda, 2 Oliva

Kopa

Přípravka
Starší přípravka odehrála za čtrnáct dní pouze jedno soutěţní utkání a to na Paramu. Přijeli jsme
tam jako stále ještě neporaţený celek a tím pádem jako favorit. Zápas byl na dětskou kategorii
oboustranně velmi pěkný,obě muţstva se snaţila hrát kombinační fotbal. Naši kluci od začátku
vedli a výhra 6:3, kdyţ 4 góly dal Dominik Oliva a dva přidal Tomáš Hladík, nebyla tak důleţitá,
jako předvedená hra.
Zato mladší elévové měli zápasy hned tři. Nejprve v Srchu zdolali domácí celek 5:4. Góly dávali 2
Honzík Kasal, 2 další Pavel Skřivánek a pátou branku vsítil Milan Hladík.
Ve druhém zápasu nastoupili kluci doma proti Paramu. Ve velmi vyrovnaném a bojovném utkání
naši kluci brankami Matěje Klenky a Filipa Nalezenka dlouho vedli a aţ v samém závěru hosté
krásnou střelou vyrovnali na konečných 2:2.
Na třetí zápas jsme jeli na Teslu. Podmínky a moţnosti obou týmů se projevily uţ před zápasem
pěkným hřištěm, spoustou trenérů různých kategorií a hlavně velkým počtem stejně starých dětí.
Proti nám nastoupil ročník 2002 a jejich fyzická vyspělost byla znát. Naši kluci bojovali, seč jim síly
stačily, ale na lepší výsledek neţ 10:0 se nevzmohli. Navzdory poráţce odehráli zápas na svoje
moţnosti velmi dobře.

Utkání odehrané venku
2. října Starý Mateřov – Lipoltice 2 : 2
Souboj o čelní pozice v tabulce skončil smírem
V zatím posledním utkání jsme se představili na hřišti Starého Mateřova. Soupeře jsme znali jen
z referencí, ale o tom, ţe to bude tvrdý oříšek, nikdo nepochyboval. Zápas se pro nás nevyvíjel od
začátku vůbec špatně. Nejprve tři slibné, byť neproměněné, šance a v desáté minutě po centru
Petra Formánka skóroval Petr Oliva. Domácí však následně jasně převzali otěţe střetnutí a do
poločasu výsledek utkání otočili. Ve druhé půli jsme opravdu zabrali a soupeře zatlačili na jeho
polovinu. Výsledkem byla naše nátlaková hra do plných a domácí pořádně hrozili z brejků. V 75.
minutě opět po dlouhém centru Petra Formánka hlavou vyrovnal Milan Hladík. Posledních 15
minut se zápas přeléval z jedné strany na druhou s několika slibnými šancemi na obou stranách,
ale na výsledku se jiţ nic nezměnilo.
Sestava:
Machač

Střídání:

Rokyta
Formánek

Tamchyna
Hladík

Koţený

Vlasák
Kotraš

Doleţílek za Vlasáka
Kasal za Koţeného
Flégr za Kotraše
Branky:

Petík
Oliva

Kopa

Oliva, Hladík

