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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
SK BĚLÁ
NK JANOVICE
1:0 Kapitola J., Petr – Bohatý, Růžička
2:0 ( 10:8,10:5)
1:1 Golda, Červinka – Macura, Turek
Kapitola Jiří
0:2 ( 9:10, 8:10)
Kapitola Michal
2:1 Sedliak, Kašpar, Červinka - Růžička, Bohatý, Šizling
Remeš Michal
2:1(10:7,4:10,10:6) (Petr)
Petr Martin
3:1 Remeš, Golda, Kapitola J. - Turek, Nedelkov ,Macura
Červinka Martin
2:1 ( 6:10,10:6,10:9)
Sedliak Tomáš
4:1 Kašpar, Kapitola M. – Vyskot, Cibulka
Golda Jan
( Horáček )
( Nedelkov )
Horáček Petr
2:1 (3:10,10:8,10:6)
Kašpar Lukáš ( C )
4:2 Golda – Nedelkov
1:2 (6:10,10:8,7:10)
4:3 Sedliak, Kašpar, Červinka – Turek, Macura, Nedelkov
1:2(10:6,9:10,7:10) (Petr)
(Podstatný J)
5:3 Remeš, Golda, Kapitola J. – Růžička, Bohatý,Šizling
2:0 ( 10:8, 10:8)
( Vyskot )
6:3 Kapitola J., Petr – Macura, Turek
2:1 (8:10, 10:8, 10:9)
18
Počet diváků
1:0 , 1:1 , 4:1 , 4:3 , 6:3
Číselný popis vývoje utkání
Zranění kyčle nepustilo do utkání naší oporu Davida
Popis rozhodující události
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý Rožka. V první dvojici jej nahradil Martin Petr. Chvilku
trvalo než si nově složená dvojice tzv. sedla. Kluci to však
výsledek zápasu)
zvládli skvěle ve dvou setech – 1:0. I ve druhém zápase
jsme mohli pomýšlet na výhru, kdy zejména jindy skvělý
Macura nezvykle kazil. U nás jej však překonal v kazivosti
v koncovkách obou setů Červinka – 1:1. V první trojici
naše „mladé pušky“v prvním setu hrály bezchybně jak
v poli, tak i v útoku. Ve druhém hosté zlepšili obranu a
neproměňování našich útoků opět rozhodilo i obranu.
Posílení útoku Petrem bylo bez účinku. Ve třetím již
uklidněný Červa vzal zodpovědnost v útoku na sebe – 2:1.
V druhých trojicích jsme první set ztratili nevynucenými
chybami. Nervy jsme však neztratili. Výbornou obranou
jsme se dostali do hry a Jirka s Honzou začali „čtvrtit
hlavy“ zadákům Janovic. Třetí set mohly vyhrát oba týmy.
Štěstíčko se konečně za devítek přiklonilo na naší stranu –
3:1. Ve třetích dvojkách jsme měli potvrdit zlepšenou hru
dvojic, proti mladé hostující dvojici se ale zpočátku nic
nedařilo. Naopak hosté hráli bez nervů. Vzorná obrana a
připravený útok nás dostal do kolen. Ve druhém setu jsme
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si uhráli svoje útoky a když jsme chytili pár útoků soupeře,
šlo se do třetí sady. Zde se již ukázala naše zkušenost –
4:1. Singl náš hráč určitě nepodcenil, prostě smeče končily
těsně za čarami, ovšem zvenku. Navíc hostující hráč zahrál
opravdu výborně – 4:2. Luxusní vedení jsme dále ztráceli.
První odvetnou trojku kluci hráli jako „staří mazáci“. Po
jasné výhře v prvním setu byl průběh druhého úplně
stejný. Zkušený Macura neměl kudy udělat body. Za stavu
9:6 jsme však ani jeden mečbol nedali. Ani střídání
v útoku Petrem nepomohlo. Zkušení hosté využili naše
zaváhání a ve třetím setu jen čekali na naše chyby – 4:3.
Srovnání průběžného skóre ale nechtěla připustit naše
druhá trojka.Hrála opět zodpovědně, hráči v obraně chytali
výborného Bohatého. V závěru obou setů tak rozhodl větší
důraz v zakončení obou našich smečařů – 5:3. Ač jsme
získali první bod v utkání, místo uklidnění jsme do
odvetných dvojic nastoupili nervózně. Hned první naše
útoky šly do hráčů, kteří ale své útoky proměnili. Naši sice
již hráli bez chyby, vedení si ale elitní dvojice hostí
v prvním setu pohlídala. Ve druhé sadě jsme naopak
trestali my jejich nedůrazné útoky. Zejména Petr se
rozehrál. Vyhraný los nám pomohl z počátku prvního setu.
Vedení 7:6 jsme však ztratili. Jirka s Martinem ale dřeli,
opět chytili a ujali se vedení 9:8. Za stavu 9:9 souboj nad
sítí zvládl lépe náš Martin Petr. Janovický Macura skončil
při presu v síti a my mohli slavit první vítězství v sezóně –
6:3.
Zraněného Rožka se nám podařilo naštěstí nahradit. O
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, utkání rozhodl únik na 4:1 a výhry první dvojky v obou
utkáních. Na vítězství jsme čekali půl sezóny, je však
výkony rozhodčích)
naprosto zasloužené. Projevili jsme větší touhu po
vítězství. Dobrou formu ukázal domácí hráč Jiří Kapitola i
oba rozhodčí Blaha a Křepelka.

Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

20.5. 2012

Aleš Rabas

Trenér

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

