
Bělotín těsně nebodoval v l(enovicích
Mlotín- S úmyslen potvrdit
dobrou formu z poslednÍch
utkánÍ zajiŽdé| Bělotín na
horkou půjdu Klenovic. To se
nepodařilo, přestoŽe do utká-
ní vstoupili jiŽ v 1. minutě
brankort, kdy Novosad zatáhl
po levé straně a přihrávkou
přes celou Šestnáctku podél
obránců našel nabíhajÍcího
Ce]nara a ten se nemýlil.

TJ Soko| K|enovice na t|ané. TJ Soko|
EJělotín 3:2 (2:1)

V B' minutě to jiŽ bylo 1:1.
Dlouhý výkop domácÍho
brankáře Špalka se po Špat-
ném zásahu bělotínské obra-

ny dostal k jejich útočnÍkovi,
pro kterého nebyl problém
prostřelit Majerského. V 31.
minutě se potvrdllo pravidlo
nedáŠ . dostaneš. Sanci Haná.
ka vychytal domácí brankář a
z rychlého protiútoku domácÍ
zahrávali roh. Neobsazený
útočnÍk hlavou dopravil míč
za záďaMajerského podruhé a
domáci tím ujali vedení. V po-
slední minutě poločasu faul
domácich obránců v šest-
náctce vytáhl hlavní rozhodčÍ
před pokutové územÍ' Přímý
kop Březíka skončil mimo.

Uvod druhé půle opět vyšel
BěIotinu. Vrána našel dlou-

hým nákopem na levé straně
Hanáka a díky jeho ďůraznos-
ti se balÓn dostal do branky
domácích podruhé. BělotÍnští
nadále vyuŽÍvali rychlou křÍ-
delnÍ hru, ale větši brankovou
příleŽitost sijiž nevytvořili, V
77. minutě domáci útočník
přecházel přes bělotÍnskou
obranu. Záchrannou brzďu za
cenu faulu zatáhl Paszko. Za
zákrok byl vyloučen a z ná-
sledujiciho přÍmého kopu
domáci útočník prostřelil zeď
a strh] vítězství domácích na
jejich stranu.
Branky: ceInař, Hanák

Sestava: Majerský - Biskup, Janovský,

Paszko. E|eš, Hanák, Vrána, Březík, No-

vosad, Ce|nar, Juřica

Starší dorost TJ Soko| Újezdec . TJ
Soko| Bě|otínL3(L0)
Branky: Nesrta 2, Kitan

StaÉížáci B FC Duk|a Hranice. TJ
Soko| Bělotín 0:l0 (0:4)

Branky Krutílek 4, Švarc 3, Adamčík 2,

Mucha

V sobotu l. řfrna v 15 hodin hra-
je bělotinský staršÍ dorost se
Sokolem Radslavice. Utkárrí
muŽů B s Betiovem se odehra-
je v neděli 2. řfina od 12.30, v
15.30 hodin hraje áčko s Dubem
nadMoravou. (sok)


