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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí
Hosté
Sestava družstva
Kapitola Jiří
Kapitola Michal
Remeš Michal
Rožek David
Petr Martin
Rabas Aleš
Červinka Martin
Sedliak Tomáš
Golda Jan
Horáček Petr
Němec Tomáš
Kašpar Lukáš ( C )

Počet diváků
Číselný popis vývoje utkání

SK BĚLÁ
TJ DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE
1:0 Kapitola J., Rožek – Fík, Matějka
2:0 (10:7,10:4)
1:1 Petr, Golda – Chalupa, Musil
1:2 (6:10,10:6,9:10)
1:2 Remeš, Rožek, Červinka – Vondrášek, Matějka, Musil
(Sedliak,Kašpar) 1:2 (7:10,10:9,7:10)
2:2 Rabas, Kapitola J., Petr – Fík, Chalupa, Nekola
2:1 (10:6,8:10,10:7)
2:3 Kašpar, Kapitola M. – Ryneš, Nekola (Karvánek)
1:2 (10:7,9:10,9:10)
2:4 Golda – Musil
1:2 (7:10,10:4,7:10)
2:5 Remeš, Červinka, Kašpar - Fík, Chalupa, Nekola,
1:2(10:7,8:10,9.10) (Rožek)
(Ryneš)
2:6 Rabas, Kapitola J, Petr - Vondrášek, Matějka, Musil
0:2 (8:10,6:10)
35
1:0 ,1:2 ,2:2 ,2:6

Do utkání proti nováčkovi soutěže jsme nastoupili po
zraněních konečně kompletní. V prvním zápase
různých
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý
naše dvojice dominovala. Vítězství nám ulehčil i špatný a
výsledek zápasu)
nervózní výkon hostů ve druhém setu – 1:0. Ve druhém
zápase dvojic se domácí spíše rozkoukávali a první set
ztratili. Po zlepšení obrany a proměňování útoků jsme
srovnali na 1:1. Ve třetím setu jsme si však nedokázali
připravit útok a vyhraný zápas těsně ztratili – 1:1. Utkání
prvních trojic měla být bitva. Z naší strany jsme ale
bojovali sami se sebou. Obranná hra byla dobrá, nemohli
jsme se však prosadit v útoku. Po prohraném prvním setu
jsme ztráceli i druhý. Po vystřídání jsme se uklidnili a
dřeli. Odměnou bylo získání druhého setu, který ukončil
skvělým kraťasem Červinka. Třetí set se nám bohužel
nepodařil – 1:2. Srovnat průběžné skóre utkání se nám
podařilo druhou trojicí. Zbytečná ztráta druhého setu
domácí sestavu nerozhodila a třetí set zodpovědnou hrou
dotáhla do vítězného konce – 2:2. Z naší strany to ale byla
poslední výhra a poslední radost ze hry. Naše uzdravená
třetí dvojka po jasně vyhraném prvním setu vedla i ve
druhém (7:4). Nepochopitelnými chybami set prohráli. I ve
třetím jsme vedli (8:6), byla to však křeč. Hosté naší krize
Popis rozhodující události
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využili, přestali kazit a znovu těsně vyhráli – 2:3. Honza
Golda v dalším zápase singlu po prvním prohraném setu
bojoval o vítězství jako lev. S přehledem vyhrál druhou
sadu. Výborně hrající hostující hráč Musil však zkrácený
set ovládl – 2:4. Do utkání odvetných trojic nastoupil
domácí Kašpar místo Rožka. Trojice fungovala, první set
jsme vyhráli. Začátek druhého setu nám ale utekl, vrátil se
tedy Rožek. Set jsme už však nedovedli otočit v náš
prospěch. Třetí zkrácený set byl plný dlouhých výměn.
Chyběla nám ale jistota nahrávky i útoku a hosté nás opět
přehráli. Opět ve třetím setu a opět 9:10 !!! – 2:5. Naše
druhá trojice bojovala o šanci na remízu. Hosté nabuzení
získaným bodem však drama nepřipustili a naši sestavu
přehráli. V obraně jsme udělali mnoho chyb a celé utkání
ukončili třemi zkaženými útoky za sebou – 2:6.
Utkání jsme vůbec nezvládli. Zbytečně prohranými
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, dvojkami jsme se připravili o šanci na bodový zisk.
výkony rozhodčích)
Až na první zápas bylo Dynamo bojovnější, v koncovkách
třetích setů nás za devítek vždy přehrálo a to rozhodlo o
výsledku utkání.
Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

29.4. 2012

Aleš Rabas

Trenér

Termín pro zaslání zprávy:
do konce prvního pracovního dne po skončení utkání na e-mail info@nohejbal.org

