Krajský přebor fotbalistů: 3 body pro Broumov, 1 bod pro Polici nad Metují - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Úterý, 26 Duben 2011 05:29

Slovan Broumov v nedělním zápase krajského přeboru fotbalistů konečně získal 3 body na
domácím hřišti, když porazil tým Lázní Bohdaneč 1 : 0. Police nad Metují hostila Lhotu pod
Libčany a vyrovnávala až v poslední minutě na konečných 1 : 1.

Slovan Broumov - Lázně Bohdaneč 1 : 0 (1 : 0)

Hráči Broumova nastoupili s odhodláním vybojovat první vítězství před domácími fanoušky. Už
v 17. minutě po dlouhém pasu Strelce šli domácí do vedení, když brankáře přehodil Kotyza.
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Hráči Bohdanče si žádnou vyloženou šanci nevypracovali a když ani Broumov branku soupeře
neohrozil, šlo se do kabin za stavu 1 : 0. Ve druhém poločase 2x nebezpečně hlavičkoval
broumovský Hanzlík a v 65. minutě měl vyloženou šanci střídající Harasevič, ale jeho střelu z
brankové čáry vykopl obránce hostí. Na poslední 3 minuty nastoupil domácí dorostenec
Pokorný, kterého po sympatickém průniku fauloval hostující kapitán a vykoledoval si žlutou
kartu. Broumov tak už dovedl zápas k hubenému vítězství.

Spartak Police nad Metují - Lhota pod Libčany 1 : 1 ( 0 : 0)

Zápas se hrál mezi oběma vápny a oba soupeři hrozili pouze ze standardních situací. Na obou
stranách v prvním poločase bylo po jedné ošemetné situaci. Druhý poločas měla Lhota mírně
navrch a v 55. minutě orazítkoval břevno hostující útočník, který si míč postrčil rukou. 10 minut
před koncem se Lhota po nepřehledné situaci ujala vedení. Police pak začala hrát vabank a to
se ji vyplatilo. Po dlouhém autu Řezníčka míč propadl na Klapkovského, který vystřelil z úhlu
a od tyče a zad brankáře vyrovnal.

Sestava Police nad Metují: Klásek – Kollert – Pášma – Kudláček – Řezníček – Šnábl –
Seidlman – Hauschke J. – Šimon – Švorčík – Klapkovský.
Náhradníci: Hejnyš, Hanzl, Hofman, Hauk

V příštím kole jede Broumov do České Skalice a Police nad Metují doma hostí tým Doudleb.

Okresní přebor: Červený Kostelec B - Hejtmánkovice 2 : 0, Babí - Machov 4 : 0, Teplice nad
Metují A - Police nad Metují B 4 : 2

Okresní soutěž: Ruprechtice - Otovice 2 : 2, Heřmánkovice - Slavoj Teplice nad Metují 9 : 0
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