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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
PKS OKNA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
SK BĚLÁ
1:0 Krátký , Paul – Červinka , Petr
2:1 (10:6 , 6:10 , 10:9)
1:1 Hron , Srba – Kapitola J. , Rožek
Kapitola Jiří
0:2 (9:10 , 9:10)
Kapitola Michal
1:2 Hron , Průcha , Srba – Remeš , Kapitola J. , Golda
Rožek David
0:2 (6:10 , 7:10)
Petr Martin
1:3 Nejedlý L., Krátký, Paul – Rabas , Červinka , Rožek
Golda Jan
0:2 (4:10 , 7:10)
Červinka Martin
1:4 Průcha , Sobotka - Kašpar , Kapitola M.
Horáček Petr
0:2(4:10,8:10)Nejedlý L.
Rabas Aleš
2:4 Hron – Golda
Remeš Michal
2:0 (10:5 , 10:3)
Sedliak Tomáš
2:5 Hron , Průcha , Srba – Rabas , Červinka , Rožek
Kašpar Lukáš ( C )
0:2(7:10,5:10)Nejedlý D.
3:5 Nejedlý L., Krátký, Paul – Remeš , Kapitola J. , Golda
2:0 (10:1 , 10:9)
( Sedliak , Petr )
4:5 Krátký , Paul - Rožek , Kapitola J.
2:0 (10:4, 6:10, 10:7)
( Golda )
5.5 Hron , Srba - Červinka , Petr
2:1 (10:9, 8:10, 10:9)
Cca 40
Počet diváků
1:0,1:4,2:4,2:5,5:5
Číselný popis vývoje utkání
Zpočátku utkání v prvních dvojicích jsme nebyli schopni
Popis rozhodující události
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý proměnit útoky. Naopak domácí po získání našeho své
jednoduše zakončili. Po zlepšeném výkonu v druhé sadě
výsledek zápasu)
jsme zápas dostali do třetího setu. Prohraný los ale určil
konečný výsledek. Začali jsme podávat a obě sestavy
dávaly vždy hned svůj bod. Smeče domácích byly určitě
k ubránění, proti byl ovšem kurt. Povrch byl silně
podmáčený, klouzavý a místy nezpůsobilý. Domácí se
šťastně ujali vedení 1:0. Od druhého zápasu bylo utkání
značně nervózní, oba týmy i fanoušci derby pořádně
vyhecovali a rozhodčí měli hodně práce utkání zvládnout.
Při druhých dvojkách špatné hřiště nadále znemožňovalo
obranu a skóre se přelévalo z jedné strany na druhou.
Taktika „vše na Srbu“ ale vyšla. I když jsme oba sety
v závěru prohrávali, dokázali jsme ohromnou bojovností
vybrat útoky domácích a zkušeně zakončit – 1:1.
Vyhecovaný David však nezvládl své emoce a za
nesportovní chování dostal už svoji druhou žlutou kartu,
což znamená citelné oslabení do dalšího utkání s Aší.
Vydřené vítězství nás zdravě nakoplo a v obou trojkách
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jsme jasně kralovali. Dobrou obranou jsme domácí
přinutili k chybám, naopak naši smečaři precizně
zakončovali – 1:2, 1:3. Domácí hráči i fanoušci byli
vývojem dost zaskočeni. Ještě více jsme domácí dostali do
kolen po třetí dvojce. Lepším pohybem po hřišti a
přípravou útoku si naši výhru ve dvou setech zcela
zasloužili – 1:4. V singlu jsme mohli jenom překvapit.
Hron ovšem našeho hráče k ničemu nepustil – 2:4. Další
snížení ale nepřipustila naše trojka. Od začátku zvyšovala
svůj výkon, exceloval hlavně Červinka na bloku. Bod jsme
měli v kapse – 2:5. Druhý jsme měli na dosah. Naše první
trojka se však nemohla vůbec prosadit. Postupně nám
odcházelo vše, naopak domácí na co sáhli, tak dali, až
z toho byl v prvním setu pěkný výprask. V druhém jsme se
postupně dostávali do hry, za stavu 9:9 jsme ale nezvládli
obranu – 3:5. Pořád jsme měli luxusní náskok. Jirka
Kapitola si ale „formu“ z trojky přenesl do dalšího zápasu
– 4:5. Teď jsme už byli dole zase my a domácí v laufu.
V posledním zápase naše dvojka dřela. V koncovce
prvního setu jsme za stavu 9:9 chytli útok, náhra na síť
byla ale bohužel špatná a Petr ač zasmečoval bodově, tak
se dotkl sítě. Kluci dál věřili a výborně odehráli druhý set.
Zkrácený třetí byl o zkušenosti. Dobře jsme znovu chytli
dva útoky domácích, ale opět jsme si nedali finální náhru.
Za stavu 9:9 jsme přesto výborně zasmečovali. Srba ale
risknul obranu, míč výborně vybral a kraťasem na jistotu,
kdy naši hráči stáli daleko za kurtem, zápas ukončil – 5:5.
Derby se vším všudy! Bouřliví fanoušci, emoce na obou
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, stranách odměněné kartami a rozhodčí se měli co otáčet.
Body ale rozdáváme opravdu ve velkém! Na druhou stranu
výkony rozhodčích)
máme dobře „natrénováno“ na podzimní vyřazovací boje,
které končí 5. bodem. V utkání jsme byli lepší, ovšem
domácí si bod zasloužili za bojovnost, kdy makali i za
téměř rozhodnutého stavu.
Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

3.6. 2012

Aleš Rabas

Trenér

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

