Fotbal: Broumov prohrál brankou z pokutového kopu, Police v zápase plném červených karet zvítězila - B
Napsal uživatel René Herzán
Pondělí, 30 Duben 2012 06:30

Fotbalisté Slovanu Broumov v neděli ve 23. kole krajského přeboru prohráli na hřišti Olympie
Hradec Králové 2 : 1, když rozhodující branku dostali z pokutového kopu. Spartak Police nad
Metují zvítězil v utkání s Novým Hradcem Králové 2 : 0. Hráči hostujícího týmu si vykoledovali
tři červené karty.
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Police nad Metují A - Nový Hradec Králové 2 : 0 (0 : 0)

V horku a za větrného počasí se hrál fotbal bez vážnějších šancí na obou stranách. Brankáři
byli bez práce a obrany převyšovaly útočnou hru obou mužstev. Až v 60. minutě po kombinaci
Hauka, Švorčíka a Čermáka posledně jmenovaný centroval na přední tyč, kde dobře postavený
Šorfa otevřel skóre. Po sporné situaci neudržel nervy na uzdě hostující záložník a byl vyloučen,
což vneslo nervozitu na hřiště. V 90. minutě prošel mezi obránci Šorfa, byl sražen a domácí
Hauk proměnil pokutový kop. Jěště předtím za sražení Šorfy dostal další hostující hráč
červenou kartu a po proměněné penaltě třetí. "Budeme muset dát zápas někam na internet, aby
ho mohla zhlédnout široká veřejnost a udělat si vlastní obrázek," komentoval nesportovní
chování hostujícího týmu polický záložník Kamil Švorčík.

Sestava Police nad Metují: Kučera, Pášma, Kudláček, Kollert, Pavlů, Ansorge (59. Švorčík),
Šnábl, Hauk, Seidlman (72. Hejnyš), Šorfa (90. Valtera), Čermák (90. Skalický)

Olympia Hradec Králové - Slovan Broumov 2 : 1 (0 : 1)
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Ve větrném počasí se Broumov už v 5. minutě ujal vedení hlavičkou Hanzlíka po rohovém kopu.
Stejný hráč pak měl velkou příležitost zvýšit skóre, ale jeho hlavičku domácí brankář s námahou
vyrazil. Dvě minuty po přestávce domácí Ježek střelou z otočky vyrovnal stav utkání. V 67.
minutě domácí rozhodli utkání, když Dujsík proměnil pokutový kop.

Sestava Slovanu Broumov: Martin, Harasevič (46. Schubert), Semerák, Štejnar (63. Gajdoš),
Novák, Hanzlík, Čihák, Kotyza, Mucha, Němeček (69. Hušek, 79. Bohuška), Růžička.

Video Pavel Hampl, archiv FC Olympia Hradec Králové

.pagenavbar{z-index: 0;}

zpět na článek

2/2

