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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK BĚLÁ 
Hosté TJ  SPARTAK  MSEM  PŘEROV 
Sestava družstva 
 
Kapitola Jiří 
Kapitola Michal 
Rožek David 
Petr Martin 
Červinka Martin 
Golda Jan 
Horáček Petr 
Remeš Michal 
Sedliak Tomáš 
Kašpar Lukáš ( C ) 

0:1  Kapitola J., Rožek – Pavelka, Šlezar 
       0:2 ( 9:10, 6:10 ) 
1:1  Petr, Golda – Zemánek, Miklík T. 
       2:1 ( 8:10,10:6,10:9) 
2:1  Sedliak,Červinka,Rožek-Miklík,Bergmann L.,Pavelka 
       2:0 ( 10:5, 10:9 ) 
3:1  Remeš, Kapitola J., Petr   -   Doležal, Šlezar, Zemánek
       2:1(7:10,10:9,10:9)(Kašpar) 
3:2   Kašpar  ,  Kapitola M.           -  Bergmann , Doležal 
       1:2(5:10,10:5,9:10)(Horáček) 
3:3  Rožek  –  Miklík 
       0:2 ( 3:10, 2:10 ) 
3:4  Sedliak, Červinka, Rožek - Doležal, Šlezar, Zemánek 
       0:2 ( 8:10 , 8:10 ) 
3:5  Remeš, Petr, Kapitola - Miklík, Pavelka, Bergmann 
       1:2 (9:10,10:8, 7:10 ) 
4:5  Kapitola J., Rožek – Zemánek, Miklík 
       2:0 ( 10:9, 10:8 ) 
5:5  Červinka, Petr – Pavelka, Šlezar 
       2:0 ( 10:7, 10:7 ) 
 

Počet diváků 28 
 

Číselný popis vývoje utkání 
 

0 : 1 , 3 : 1 , 3 : 5 , 5 : 5 

Popis rozhodující události 
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 
výsledek zápasu) 

V úvodu utkání na sebe narazily hned obě elitní dvojice. 
Koncovku prvního setu lépe zvládli hosté a druhý odehráli 
na rozdíl od domácí dvojice přerovští bez chyby – 0:1. 
V druhých dvojicích jsme se nemohli prosadit, útok nebyl 
důrazný. V druhé sadě jsme se ale poučili a odehráli ji 
skvěle. Koncovka třetího setu byla infarktová, za stavu 9:9 
hostující Zemánek zahrál kraťas. Oba naši hráči byli 
daleko za základní čarou. Kraťas zastavila páska a my 
šťastně srovnali-1:1. Štěstí se nás drželo i v obou trojkách , 
kdy jsme v koncovkách  posledních setů každého zápasu 
úspěšně bodovali. Postupně tedy 2:1, 3:1. Vedení 4:1 
mohlo být po třetích dvojkách. Ve třetím setu za devítek 
nás ale štěstí opustilo. Michal Kapitola dvakrát útočil, 
Robin Doležal dokázal vždy neuvěřitelně vybrat. Ohromná 
bojovnost se Přerovu vyplatila. Třetí útok našeho hráče 
skončil těsně za lajnou- 2:3. Zranění Honzy Goldy 
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z dvojic, jej vyřadilo z dalšího utkání. V trojicích se ho 
ještě podařilo nahradit, v singlu už ale ne. Dostali jsme 
nařezáno – 3:3. Hosté se herně zvedli. Odvetné trojky 
zvládli lépe. Byli lepší v obraně, lépe si nahráli. My jsme 
se zasekli a i psychicky nezvládli koncovky obou trojic. 
Stavu 3:5 pro Přerov jsme nemohli uvěřit. Dosavadní 
bilance našich dvojic nám mnoho šancí nedávala. 
V prvním zápase odvetných dvojic jsme celý první set 
těsně prohrávali. Dvěma bloky Jiřího Kapitoly jsme ale 
otočili. Po získání prvního setu jsme ve druhém tekli 1:5. 
Kluci ale hráli dál a sbírali jeden bod za druhým. Hosté 
jako v prvním setu znovu koncovku nezvládli a my dál 
živili naději – 4:5. Velice silná hostující dvojice byla však 
jasným favoritem proti naši oslabené sestavě. Místo Goldy 
nastoupil ve dvojících Červinka. Oba naši ale hráli 
výborně. Nepustili favorita do žádného bodového úniku. 
Naopak hráli nebojácně a zcela zaslouženě již téměř 
ztracené mistrovské utkání dotáhli do remízy 5:5. 
 

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

Celé utkání bylo jako na houpačce. Místo vedení 4:1 jsme 
dostali Přerov do hry! Nakonec můžeme být rádi alespoň 
za bod. Vyhrát obě poslední dvojky v zápase ve dvou 
setech se cení. 
 

 
Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

27.5. 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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