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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK  BĚLÁ 
Hosté TJ  JISKRA  AŠ 
Sestava družstva 
 
Kapitola Jiří 
Kapitola Michal 
Petr Martin 
Golda Jan 
Červinka Martin 
Rabas Aleš 
Remeš Michal 
Kašpar Lukáš ( C ) 

1:0  Kapitola J., Petr  -  Myška , Rada 
       2:0 (10:8,10:6) 
1:1  Červinka , Golda  –  Bláha st. , Čermák  
       0:2  (6:10,7:10) 
2:1  Rabas, Červinka, Petr - Hlaváček, Bláha ml., Čermák 
       2:1  (10:6,5:10,10:7) 
3:1  Remeš , Kapitola J. , Golda – Myška , Bláha st. , Rada 
       2:0  (10:5,10:6)                                          ( Vasilečko )
3:2  Kapitola M. , Kašpar  –  Hlaváček , Vasilečko      
       1:2  (6:10,10:8,6:10) 
4:2  Golda  –  Čermák 
       2:1  (10:5,8:10,10:7) 
5:2  Rabas , Červinka , Petr  –  Myška , Bláha st. , Rada 
       2:1  (8:10,10:6,10:9)                             ( Vasilečko ) 
5:3  Remeš,Kapitola J.,Golda -Hlaváček,Bláha ml.,Čermák
       1:2  ( 10:8,7:10,8:10) 
5:4  Kapitola J. , Petr  -  Bláha st. , Čermák 
       0:2  (8:10,7:10) 
6:4  Červinka , Golda  -  Bláha ml. , Myška ( Rada )            
       2:0  (10:9,10:7) 
 

Počet diváků Cca  25 
Číselný popis vývoje utkání 1 : 0 , 1 : 1 , 3 : 1 , 3 : 2 , 5 : 2 , 5 : 4 , 6 : 4 
Popis rozhodující události 
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 
výsledek zápasu) 

Bez vykartovaného Davida Rožka jsme nastoupili do 
utkání znatelně oslabení. Do první dvojky tedy nastoupil 
Petr a zdatně jej nahradil. Hostující dvojice navíc nekladla 
velký odpor - 1:0. Naše druhá dvojka nebyla proti velice 
silné a favorizované dvojici hostí úplně bez šance, protože 
ašští  měli nečekaně problémy v mezihře. Naši ale začali 
kupit velké množství chyb a tak hosté srovnali na 1:1. Do 
vedení jsme se znovu dostali první trojkou. Zde chyběla 
koncovka Rožka a také mnoho chyb v obraně z naší strany 
drželo hosty ve hře. Ve třetím setu jsme ale všichni zabrali, 
eliminovali Čermáka a zcela zaslouženě vyhráli – 2:1. 
Naše druhá trojka poté potvrdila slušnou hru trojic a 
matador Bláha sám na vše nemohl stačit  – 3:1. Zasloužené 
vedení jsme ale nepotvrdili v zápase třetích dvojic. 
Hostující dvojice zahrála přesně co potřebovala, naše 
naopak zklamala matným výkonem, kde chyběl důraz, ale 
hlavně myšlenka – 3:2. Začali jsme být opět pod 
zbytečným tlakem. Singl však skvěle odmakal Honza 
Golda. Třetí zkrácený set ovládl a vrátil tak Čermákovi 
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nešťastnou prohru z prvního utkání v Aši – 4:2. Vyhraný 
singl nás mohl uklidnit, ale odvetné trojky jsme začali 
nervózně. V obraně a hlavně na náhře byl vidět velký 
respekt z Bláhy. Po prohraném prvním setu jsme se ve 
druhém zlepšili a šli do třetího s velkým odhodláním. 
Bohužel jsme se znovu dostali „vlastňáky“ do stavu 8:9. 
Přesto jsme věřili. Útokem přes blok srovnali na 9:9. 
Následný smeč po noze Bláha poslal do sítě a nám se 
brutálně ulevilo. Se štěstím jsme šli do vedení 5:2. Ukončit 
zápas mohla naše první trojice. Opět ale nezvládla svoji 
úlohu. Vůbec se jí nedařilo dostat hostující trojici pod tlak. 
Naopak jsme se několika sporně odpískanými  míči sami 
dostali do herní křeče. Následovaly z obou stran 
podrážděné  reakce a urážky, které byly ostřejší než smeče 
útočníků. Jenom benevolencí obou rozhodčích se utkání 
dohrálo bez karet. Vyhrocenou situaci však ustáli hosté 
lépe a snížili na 5:3. Utkání se posunulo do odvetných 
dvojic. Domácí sestava se trápila v mezihře i útoku. 
Naopak zkušení hosté ještě zlepšili svoji hru oproti svému 
prvnímu utkání v úvodu zápasu a tak to nemohlo 
dopadnout jinak, než jasnou výhrou ve dvou setech pro Aš 
– 5:4. Vítězství jsme si ale nenechali ujít. Druhá dvojka 
hostů zdaleka nedosahovala kvalit naší druhé dvojky. Šlo 
jen o to, jak to naši borci zvládnou po psychické stránce. 
První set jsme vyhráli těsně. Hosté hráli jako o život i ve 
druhém setu. Udělali ale více chyb a to rozhodlo. Důležité 
vítězství bylo doma – 6:4. 
 

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

Hodně nám chyběl vykartovaný David Rožek. O naší 
výhře rozhodla především výhra v singlu a následně hned 
vyhraná trojka na 5:2. To už bojující hosté nedokázali 
stáhnout. Za výhrou jsme šli všichni, určitě ale stojí za 
zmínku výkon našeho Honzy Goldy a Martina Červinky.  
 

 
Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

10.6.  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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