
SPORT | Vysočina

Servis KP

Tiskovka

VÝSLEDKY
KOŠETICE –VEL.MEZIŘÍČÍB 2:1
JAROMĚŘICE–BYSTŘICE 1:2
NOVÁVES –SAPELI POLNÁ 2:2
HUMPOLEC–PŘIBYSLAV 3:0
LEDEČN. S. – CHOTĚBOŘ 5:2
OKŘÍŠKY–PELHŘIMOV 1:2
KOUTY–SPEŘICE 2:3
Dohrávka 3. kola:
LEDEČN. S. – JAROMĚŘICE 6:0

BILANCE
3-1-3,góly: 16:12, průměr na zápas4,00.
Celkem: 29-9-25, góly: 218 (124:94),
průměr gólů na zápas: 3,46.

STŘELNICEKOLA
7 gólů (Ledeč n. S. – Chotěboř). Rekord:
9 gólů (Sap. Polná – Kouty, 8. kolo).

SNAJPŘI
Střelci kola: 3 – Nepovím (Ledeč n. S.).

Celkem: 8 – Jan Pešek (Ledeč n. S.).

NEPRŮSTŘELNÍ
Čisté konto: Páša (Humpolec), Beránek
(Ledeč n. S. – 3. kolo). Celkem: 5 – Fiala
(Okříšky). 4 – Dobrovolný (Chotěboř). 3
– Kříž, Páša (obaHumpolec).

ZLÍMUŽI
Vyloučení: V 9. kole nebyl nikdo vylou-
čen.Celkem: 6 (3:3).

OCHOZY
Diváci: 1 365. Průměr na zápas: 195.
Nejvíce: 250 (Humpolec – Přibyslav,
Okříšky – Pelhřimov).Nejméně: 120 (Ja-
roměřice n. R. – Bystřice n. P., Nová ves –
Sapeli Polná). Celkem: 9 147, průměr na
zápas: 145. Rekordní návštěva: 560
(Humpolec – Pelhřimov, 5. kolo).

HVĚZDA
Martin Nepovím, obránce Ledče n. S.:

Podle potřeby zkušený stoper nebo stře-
dopolař hattrickem zadělal na jasnou vý-
hru svého týmu v ostře sledovaném der-
by s Chotěboří.

SMOLAŘ
Marek Hošek, záložník Jaroměřic:
ZpenaltyprotiBystřicivyrovnávalna1:1,
ale o pětminut pozdějimusel střídat kvů-
li zranění.

OČEMSEMLUVÍ
Největší událost: Humpolec využil za-
váhání Okříšek i Chotěboře a po pře-
svědčivé výhře 3:0 nad Přibyslaví se do-
stal do čela tabulky.
Největší překvapení: Deváté kolo kraj-
ského přeboru táhlo. Hned v pěti přípa-
dech byla návštěva dvě stovky a výše.
Zajímavost: Rozhodčí nařídili pět po-
kutových kopů pro domácí tým a všech-
ny skončily gólem. Hosté nekopali nao-
pak ani jednu penaltu. (keš)

Tomáš Novotný, trenér Jaroměřic: S

ohledem na počet nevyužitých šancí sou-

peře a při naší velké absenci, následném

zranění Marka Hoška v prvním poločase,

kdy musel naskočit do hry i náhradní bran-

kář, je pro nás výsledek přijatelný.

Oldřich Veselý, trenér Bystřice: Ač to

výsledkověneodpovídá, zápas jsmeměli po

celých devadesátminut pod kontrolou. Bo-

hužel to byl z naší strany opět festival ne-

proměněných šancí. Místo toho, abychom

utkání jasně rozhodli během první půle,

zbytečně jsme si ho zkomplikovali. Mrzí mě

těžké zranění domácího hráče po nešťast-

né srážce se Svobodou.

Jan Starý, hrající trenér Košetic: První
poločas se nám povedl. Jen byla škoda, že

jsme dali pouze jeden gól. Podle počtu šan-

cí jsme mohli dát tak čtyři. Po přestávce

jsme nehráli zle, ale soupeř byl lepší. V tom-

to směru je cenné, že jsme získali tři body.

Lukáš Machát, vedoucí mužstva V. Me-
ziříčí B: Za první poločas jsme si neza-

sloužili bodovat, ten byl z naší strany hod-

ně špatný. Po pauze se naše hra zlepšila,

takže by tomumožná i slušela remíza. Kdy-

by přišel kontaktní gól dříve, možná se o

bod dalo bojovat.

Radek Šikola, trenér Nové Vsi: Znovu se

potvrdilo to, že styl Polné nám vůbec ne-

sedí. Přizpůsobili jsme se jejich hře a za-

slouženě přišly dva gólové tresty. Až mo-

hutným finišem v závěru zápasu jsme ur-

vali alespoň bod, za který jsem po tom prů-

běhu docela rád.

Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Utkání

skončilo nespravedlivou remízou. Je to

další zbytečná ztráta v letošním soutěž-

ním ročníku. Za předvedený výkon a nasa-

zení se náš tým rozhodně nemusí stydět,

bohužel jsme byli odměněni jen jedním bo-

dem.

Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.: Zá-
pas rozhodlo třicet minut prvního poloča-

su, kdy jsme se dostali do tříbrankového

vedení. Pak jsme sice polevili po změně

stran, ale naštěstí jsme Chotěboři opět od-

skočili a bylo po zápase.

Josef Soural, trenér Chotěboře: Sou-

hlasím se Zdenkem, rozhodlo třicet minut

prvního poločasu. Náš přístup nebyl ade-

kvátní tomu, že jsme hráli mistrák, a navíc

s takovým soupeřem, který má formu. My

jsme udělali takové množství individuál-

ních chyb, které soupeř potrestal. Ledeč

nás svým přístupem a nasazením sfoukla.

Ján Kubík, trenér Humpolce: Nebylo to

lehké utkání, i když jsme šli rychle do ve-

dení. Po dvaceti minutách jsme soupeři

přenechali inciativu, bylo tam několik zá-

varů před naší brankou. Rozhodl asi druhý

gól před přestávkou. Soupeř se po ní ještě

chvíli snažil zápaszdramatizovat,alehruuž

jsme kontrolovali a přidali třetí branku,

která nám dodala klid.

Miloš Krčál, trenér Přibyslavi: Začátek
utkání byl víc než vyrovnaný. Na Adamce

byl penaltový zákrok, který rozhodčí ne-

odpískal, ale hned penaltu pískl na druhé

straně. Je vidět, že my jsme dole a Hum-

polec nahoře. Podle toho rozhodčí posuzují

zápas. Ke konci poločasu jsme dostali dru-

hý gól a na nějaký zvrat jsme už neměli sí-

lu. Odešli jsme fyzicky.

Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Odehráli
jsme velmi dobré utkání, ale se šťastným

koncem pro soupeře. Hned v prvních dvou

minutách jsme šli dvakrát sami na bran-

káře, ale tutovky neproměnili a hosté se

hned z první šance ujali vedení. Ve druhém

poločase jsme se vrhli do útoku a vytvořili

si spoustu šancí, ale kromě proměněné pe-

nalty jsme v koncovce vyhořeli. Takže jsme

nezískali ani bod.

Martin Moravec, trenér Pelhřimova:
Jsem moc rád, že jsme to zvládli za tři bo-

dy. V prvním poločase jsme měli navrch,

mohli jsme vést i více než o jednu branku. V

tom druhém domácí zjednodušili hru, na-

kopávali míče, chvíli hráli i na tři útočníky.

Měli jsme i jistoudávku štěstí a výbornývý-

kon podal brankářMarek Dvořák.

Richard Chylík, trenér Koutů: O pouti

jsme se domachtěli vytáhnout a získat prv-

ní tři body. Zápas z naší strany byl pove-

dený a měl dobrou úroveň. Bohužel v kon-

covce jsme zklamali, a tak šťastnější hosté

odjížděli se třemi body. Za výkon se nemu-

síme stydět a doufám, že v dalších zápa-

sech si už nějaký ten bod připíšeme.

Jiří Holenda, trenér Speřic: Zápas se pro
nás nevyvíjel dobře, dvakrát jsme prohrá-

vali. Dokázali jsme to otočit, čehož si sa-

mozřejmě vážím. Těší mě tři body, ale her-

ně to dobré nebylo, dost jsme nakopávali

míče. Zápas byl hlavně o bojovnosti, za tu

by si domácí bod zasloužili.My jsmealemě-

li více štěstí.

Polná body ztratila
V Nové Vsi dlouho
vedla, ale domácí
v závěru vyrovnali

TOMÁŠ POHANKA

Vysočina – Souboje Nové
Vsi se Sapeli Polná pravi-
delně přináší kvalitní podí-
vanou, ale také dostatek
branek. Výjimkou nebyl ani
jejich nedělní vzájemný
souboj v 9. kole krajského
přeboru.
Polná měla raketový start

do zápasu, už po pár minu-
tách šla po hlavičce Navrá-
tila do vedení a aktivní hrou
dělala celku z Novoměstska
velké problémy. „Přitom

jsem hráče upozorňoval na
to, abychom si na začátek
utkání dali pozor,“ mračil se
kormidelník Nové Vsi Radek
Šikola.
Jeho svěřenci se nemohli

dostat do tempa a poprvé
ohrozil Rezničenka v brance
Polné až Ondřej Starý ve 29.
minutě. S jeho nebezpečnou
hlavičkou si však zkušený
gólman poradil. Také po
změně stran byl hostující
celek dlouho lepším týmem
a po hodině hry to bylo po
gólu Dvořáčka přímo z rohu
už 2:0.
„Do 74. minuty jsme byli

lepším týmem, proto je ko-
nečná remíza nespravedli-
vým výsledkem. Podali jsme

dobrý výkon, jenže jsme z
něj vytěžili pouze jediný
bod,“ mrzelo po závěrečném
hvizdu trenéra Polné Jiřího
Babínka.
Ten dobře věděl, o čem

hovořil. Nová Ves totiž po
hlavičce Jana Starého snížila
a devět minut před koncem
vyrovnal na 2:2 střídající
Václav Novotný. V poslední
minutě mohl Sapeli tři body
přece jen vystřelit Vacek, ale
za Fuksou rozezvučel pouze
tyčku.
„Po tom průběhu musím

být se ziskem bodu spoko-
jený, tentokrát to z naší
strany rozhodně nebyl ide-
ální výkon,“ přiznal Radek
Šikola.
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