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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí TJ  START  VD  PLZEŇ 
Hosté SK BĚLÁ 
Sestava družstva 
 
Kapitola Jiří 
Kapitola Michal 
Remeš Michal 
Rožek David 
Rabas Aleš 
Červinka Martin 
Sedliak Tomáš 
Golda Jan 
Horáček Petr 
Kašpar Lukáš ( C ) 

1:0  Šik, Švácha – Kapitola M., Kašpar 
       2:0 (10:8, 10:8) 
1:1  Holý, Miksan – Kapitola J., Rožek 
       1:2 (10:7,8:10,6:10) 
1:2  Nozar,Kliment,Švácha – Remeš,Kapitola  J.,Golda 
       0:2 (9:10,9:10) 
2:2  Bořánek,Holý,Miksan – Sedliak,Červinka,Rožek 
       2:0 (10:5,10:6)                (Rabas) 
2:3  Pivnička,Nozar – Červinka, Golda 
       0:2 (5:10,6:10) 
2:4  Miksan – Golda 
       0:2 (5:10,2:10) 
3:4  Nozar,Šik,Švácha – Sedliak,Červinka,Rožek 
       2:1 (6:10,10:4,10:7) 
3:5  Bořánek,Holý,Miksan – Remeš, Kapitola J., Golda 
       1:2 (9:10,10:6,8:10) 
4:5  Šik, Švácha – Kapitola J., Rožek 
       2:1 ( 7:10,10:8,10:7) 
5:5  Holý, Miksan – Kapitola M., Kašpar ( Horáček ) 
       2:1 (9:10,10:3,10:9) 
 

Počet diváků 25 
Číselný popis vývoje utkání 1:0 , 1:2 , 2:2 , 2:4 , 3:4 , 3:5 , 5:5 
Popis rozhodující události 
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 
výsledek zápasu) 

Do prvního zápasu dvojic nastoupila až naše třetí dvojka. 
V minulých zápasech zcela nevýrazná však proti favoritovi 
hrála nebojácně, výborně v obraně. V koncovkách setů ale 
hráči nezakončili a domácí se ujali vedení - 1:0. V zápase 
druhých dvojic domácí trestali naše chyby a získali první 
set. Naše hráče ztráta setu zdravě naštvala. Agresivní 
podání a velká bojovnost stála za získáním druhého setu. 
Třetí set se domácí Holý nemohl prosadit, naši naopak vše 
trestali – 1:1. Domácí trojice nastoupila bez Šika. Tohoto 
oslabení naše trojka využila a získala těsnou výhru ve 
dvou setech – 1:2. Ve druhých trojicích kraloval hlavně 
skvělý Miksan . Naše trojka naopak hořela . Nefungoval 
příjem, ani obrana - 2:2. Znovu do vedení jsme šli v zápase 
třetích dvojic, kdy naše zkušenější sestava nepřipustila 
žádné komplikace – 2:3. Singl byl vyrovnaný pouze do 
půlky prvního setu. Honza Golda exceloval – 2:4. Odvetné 
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trojice domácí posílili Šikem. První set jsme získali. 
V dalších setech jsme ale začali kupit chyby , kterých 
zkušená domácí trojka využila ke snížení – 3:4. V druhých 
trojkách jsme po boji, ale i se štěstím získali první set. Ve 
druhém jsme již nehráli tak dobře v obraně a zkazili i čtyři 
útoky. Do třetího setu jsme se ale vrátili s čistou hlavou. 
Naopak domácí v útoku zkazili a my se mohli radovat jak 
z výhry v trojce, tak z prvního bodu – 3:5. K vítězství 
v celém utkání jsme měli opravdu kousek. Hlavně po 
vyhraném prvním setu odvetných dvojic to už vypadalo. 
Domácí dvojka ale byla proti. Po zisku druhého setu 
zahráli třetí bez chyby, my naopak útoky pokazili – 4:5.V 
posledním zápase byly domácí jasným favoritem. Naši 
však dřeli, žádný míč nebyl ztracený. Odměna přišla na 
konci setu, kdy hosté vše vraceli a domácí Miksan poslal 
za stavu 9:9 smeč do autu. Druhý set jsme ale ztratili 
vlastní kazivostí snad úplně všeho. Postupné taktické 
střídání obou hráčů mělo pomoci hlavně do třetího setu. V 
něm domácí sestava stále vedla. Ač jsme chytli mnoho 
útoků, naše zakončení šlo do Miksana , který byl úplně 
všude ! Ale ani za stavu 9:7 jsme se nepoložili. Po snížení 
na 9:8 jsme výborně ubránili a domácí Holý poslal míč do 
autu. Rozhodčí zcela nesmyslně po svém špatném 
rozhodnutí pískl nový míč. Znovu jsme ubránili a 
výborným útokem srovnali na 9:9. Mělo to však být  již 
9:10 a konec zápasu ! Domácí už potřetí za sebou chybu 
neudělali a útokem mezi hráče utkání ukončili – 5:5. 

Komentář trenéra/kapitána 
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, 
výkony rozhodčích) 

Po vítězství plzeňských 6:0 v minulém kole jsme do Plzně 
přijížděli s velkým respektem. Příznivý vývoj zápasu a 
následně získané vedení 3:5 jsme ale promarnili v obou 
posledních dvojkách. K nepřehlédnutí byl výkon Jirky 
Miksana, za nás byl výborný čtyřbodový Honza Golda. 
K nepřehlédnutí byli ale i oba rozhodčí ! Velice nepřesné 
verdikty, které rozdělovali na obě strany, nepozornost, 
větší diskuse s diváky než se zástupci obou týmů, to byla 
opravdu ozdoba jinak férově odehraného utkání. 

 
Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

13.5. 2012 Aleš Rabas Trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

do konce prvního pracovního dne po skončení utkání na e-mail info@nohejbal.org  
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