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Nikdo z nás nepochyboval,že si jedeme pro vítězství a tři povinné body,ale že to bude tak těsné
a šťastné vítězství to nikdo ani netušil.
Opět se potvrdila naše schopnost přizpůsobit se hře
jakéhokoli soupeře a místo abychom udeřili a dostali jej pod tlak, tak jsme produkovali
nepřesnou a alibistickou kopanou.Nepřesné přihrávky,nedůraz v osobních soubojích a čekání
co s míčem vymyslí soupeř, spolu s málo účinnou střelbou, nás postavilo na herní úroveň
začátečnic z Trojanovi.

Trenéři se správně rozhodli pro ofenzivní sestavu 3-4-3, ale tři naše útočnice si spíše překážely
než spolupracovaly,nedokázali jsme soupeře přehrát kombinačně.Výjimkou byla individuální
akce Lucie Stupavské ve 30 min. zakončená brankou 0:1.V druhé polovině jsme se prosadili
několika chytrými přihrávkami - z jedné nastřelila Tallová břevno a Stupavská poslala míč těsně
vedle branky.Šanci měla také střela Katky Staffové,ale mířila nad branku.Kociánová tradičně
nevyužila svého střeleckého potenciálu,dala sice branku střelou z 35metrů v 72 min. na 0:2,ale
šance v úvodu utkání a hlavně ve 48min. kdy přestřelila z pěti metrů branku soupeře přímo
volaly po brankovém zakončení.Ke konci utkání domácí ožili a jejich jediná nebezpečná
útočnice si vypracovala několik velmi nebezpečných příležitostí – některé naše obrana sice
zlikvidovala, ale přeci jen se dostala asi 3x k zakončení.Její střely skončily v rukavicích
brankářky Glogarové,jenž nás opět podržela, stejně jako po dlouhé přestávce hrající Jitka
Michálková na posici stopera předvádějící stále dobrý přehled a výbornou kopací techniku.

Utkání v nás zanechalo rozpaky – na jedné straně vítězství a na druhé vědomí,že předvedená
úroveň hry byla pod naše možnosti.Družstvu chybí stále tolik potřebné sebevědomí ,zdravá
drzost a kolektivní spolupráce.Málo střílíme po brance ze střední vzdálenosti,chybí odvaha v
osobních soubojích ve kterých ztrácíme míče a když už míč získáme, tak jej nepřesnou
přihrávkou opět odevzdáme soupeři.

V příštím utkání hostíme na domácí půdě celek Veřovic.Viděl jsem zápas Veřovice-Dobratice a
musím říci ,že obě dvě družstva hrála velmi dobrou a pohlednou kopanou.Děvčata z Veřovic
byla více než důstojným soupeřem loni ještě ligovému družstvu z Dobratic.Doufám,že i náš tým
prokáže na domácím hřišti vůli po vítězství.

Sestava: Glogarová Katrin (G) - Geryková Veronika (70. Davidová Tereza), Michálková Jitka,
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Vajdová Nikola - Stolářová Lucie, Kelnarová Kateřina (78. Hanzelková Monika), Stupavská
Lucie, Hanzelková Nikol (46. Kalíšková Petra) - Kociánová Klára, Staffová Kateřina (C),
Machová Veronika (46. Tallová Veronika)

Zpracoval:

Slanina Ladislav

Člen výboru oddílu kopané TJ Kotouč Štramberk

Vedoucí ženské sekce
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