
SK Neslyšících Plzeň – oddíl kopané 

Hodnocení o utkaní 

4.kolo FSN 2010 v termínu 8.května 2010 v 13hod na hříšti TJ Sokol Košutka 

SK Neslyšících Plzeň – SportNES Ostrava  0 : 2 ( 0 : 2 ) 

Branky: 26.min 0-1 z penalty Balažovič,35 min 0-2 z penalty Balažovič  

ŽK : 1-4,ČK 1-1 ,30 diváků  

Sestava Plzně: Gina M. – Brekler,Blasczyk M.,Blasczyk J.,Liška – Rezáč,Fous F.,Šink (25min Crkovský) – Ziegler (85min 

Klíma),Pavlík,Frišman(80min Chalupa D.)  

             Ostrava: Tomka – Martinčík,Balažovič,Konček R.,Lavrovič –Vejvalka,Markovič,Hýža,Janča (80min Brancac)–

Kolovrat,Složil(15min Sekanina)  

 

Dne 8.kvetna 2010 sešli všichni na hříští TJ SOKOL KOŠUTKA domácí hráči,hosté z Ostravy a 3 rozhodčí.  A tráva 

přírodní byla dobrá a venku bylo polojasno i oblačno. A všichni  nastoupili na hříští. Rozhodčí začal pískat přesně o  

13hod. A hráli vyrovnaně,většinou na středu hřiště . A asi kolem 15min hned jeden Ostravský útočník střídal za  

zranění za náhradníka a po chvílí domácí záložník Šink,který měl křeč velký a proto musel střídat za Crkovského. A 

v 26.min náš stoper se hrál rukou v brankové čare a rozhodčí to ukázal na penaltu. A zkušený Ostravský obránce 

Baložovič proměnil na 1:0. A další v 35min zas proměnil Balažovič penaltu na 2:0,že fauloval náš obránce Brekler na 

útočníka v šestnáctce.  Pak skončil poločas a domácí trošku změnil sestavu,což to pomohlo,že Plzeňáci  měli dost 

šanci na branku. A právě dal branku,ale rozhodčí to neuznal,že pískal dřív než dal branku v přerušené hře. A 

ostravský záložní dostal červenou kartu,že měl žlutou kartu a šel ven. A další zas dostal červenou, to byl náš 

útočník,který se udeřil soupeře v přerušené hře,takže šel dřív  sprchovat. A hosté dobře bránili před šestnáctkou,že 

Plzenaci nemohli vstřelit. A nejzkušenější náš záložník Řezáč neproměnil penaltu,že chtěl kopat dloubákem 

panenkovským,ale ostravský brankář stal a ho chytil . A taky měli šanci,že Fous zblízka střelil do boční branky a 

Chalupa Daniel střelil zblízka,ale brankář to chytil pozemní střelu. A pak se skončili.   A domácí šli smutně do šatny. A 

hodnocení rozhodčí,že mladý hlavní dobře piskal a přesně a také jeho asistenti  o ofsajdy.  

 

                                                                                                                                 Psal   Šink     

                                                                                                        


