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2.6.2013-Sokol Studenec:TJ Ocmanice 2:3(1:2)-vítězství v derby

Sestava Ocmanic:

Netrdová

Pudíková , Mar. Petráková, Doležalová, M. Mrňová

Z. Mrňová, Mon. Petráková, Ryšavá (87. Fojtová), Mejzlíková,

Lišková , Hrabaňová (89. Hrdová)

Střelkyně:
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Dobrovolná 2x-Hrabaňová 1x,Lišková 2x

Průběh zápasu:

Zápas začal převahou hostujících hráček, která vydržela celý poločas. Problémy obraně
Studence dělaly zejména rychlé útočnice Ocmanic Hrabaňová a Lišková. Obě stačily do 15. min
spálit po jedné vyložené šanci. V 17. min po rychlém útoku Lišková přihrála osamocené
Hrabaňové před branku a ta zamířila přesně k tyčce – 0:1. V 22. min po ruce obránkyně
Studence ve vápně kopala Mejzlíková penaltu, brankářka však směr střely vystihla a míč
vyrazila na roh. V 31. min Lišková unikla obraně a prostřelila domácí brankářku – 0:2. Za chvíli
další šanci spálila Hrabaňová. Domácí hráčky za celý poločas neohrozily branku Ocmanic, až v
41. min pronikla Dobrovolná po pravé straně k brankové čáře, podařilo se jí odcentrovat, míč se
k překvapení všech zatočil k zadní tyčce a skončil v bráně – 1:2. Těsně před koncem poločasu
po rychlém útoku přihrávku Hrabaňové zcela volné Liškové vystihla brankářka. Do druhého
poločasu nastoupily domácí hráčky povzbuzeny a zatlačily Ocmanice na jejich polovinu.
Vznikaly závary před hostující brankou, v 52. min nedokázaly hráčky Ocmanic odkopnout míč,
hráčka Studence vystřelila zpoza vápna, brankářka míč jen v pádu ztlumila, ten zůstal stát na
brankové čáře, nejrychleji doběhla domácí Dobrovolná a bylo vyrovnáno – 2:2. Stejná hráčka se
dostala ještě do jedné šance, po rohu k ní propadl míč v 60. min, ale bránu netrefila. Ocmanické
hráčky kontrovaly jen rychlými útoky, dvakrát slabě zakončovala Hrabaňová. V 67. min si
pohrála se dvěmi obránkyněmi Lišková, oběma unikla a přesně k tyčce prostřelila brankářku –
2:3. Hra se vyrovnala, hrálo se převážně od vápna k vápnu, ani jeden tým se už do výraznější
šance do koce zápasu nedostal. A tak si Ocmanické hráčky připsali další důležité vítězství.
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