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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí TJ  DYNAMO    ČESKÉ  BUDĚJOVICE 
Hosté SK  BĚLÁ 
Sestava družstva 
 
Kapitola Jiří ( C ) 
Rožek David 
Petr Martin 
Červinka Martin 
Horáček Petr 
Rabas Aleš 
Sedliak Tomáš 
Němec Tomáš 
 

1:0  Vondrášek , Musil – Petr , Červinka 
       2:0 (10:6, 10:6) 
1:1  Ryneš , Matějka – Rožek , Kapitola 
       0:2 (9:10,4:10) 
2:1  Vondrášek, Matějka, Musil - Rabas, Červinka, Rožek 
       2:0 (10:7, 10:7) 
2:2  Karvánek, Chalupa, Ryneš – Sedliak , Petr , Kapitola 
       1:2 (10:4,6:10,9:10)              ( Němec ) 
3:2  Karvánek , Chalupa – Rabas , Horáček 
       2:0 (10:8, 10:3) 
4:2  Vondrášek  -  Červinka 
       2:0 (10:6,10:4) 
5:2  Vondrášek, Matějka, Musil – Němec, Petr, Kapitola 
       2:1 (10:9, 4:10, 10:7)                                   ( Sedliak ) 
5:3  Karvánek, Fík , Ryneš – Rabas, Červinka, Rožek 
       0:2 (5:10, 6:10) 
6:3  Vondrášek , Musil – Rožek , Kapitola 
       2:0 (10:5, 10:4)                      (Sedliak)        
 

Počet diváků Cca 35 
 

Číselný popis vývoje utkání 1:0 , 1:1 , 2:1 , 2:2 , 5:2 , 5:3 , 6:3 
 

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

Do utkání jsme nastoupili bez čtveřice hráčů základu. V 
úvodním zápase jsme domácí dvojici vůbec nevyvedli 
z klidu. Měli jsme problémy v mezihře, přípravě útoku . S 
naší velkou pomocí se domácí ujali vedení 1:0. V druhých 
dvojkách byl první set vyrovnaný až do závěru. V něm 
jsme koncovku zvládli. V druhé sadě se naše dvojice stále 
zlepšovala, naopak domácí zlomeni ztrátou prvního setu se 
nezmohli na sebemenší odpor – 1:1.V zápase trojic jsme 
byli domácím vyrovnaným soupeřem pouze do půli obou 
setů. V obraně jsme znovu nenašli recept na výborného 
Musila, naopak při velké vlastní kazivosti jsme nemohli 
pomýšlet na lepší výsledek – 2:1. V druhých trojicích jsme 
měli uspět. Dělali jsme ale mnoho chyb v obraně a na 
náhře. Střídáním jsme sice první set nezachránili, ale druhý 
už zaslouženě vyhráli. Zkrácený třetí jsme výbornou 
obranou a následně chytrostí Petra získali pro sebe – 2:2. 
Utkání se ve prospěch domácích zlomilo ve třetí dvojici a 
singlu, kde naši náhradníci vůbec nekladli odpor. Tedy 3:2 
, 4:2.  V odvetných trojicích jsme se potřebovali vrátit do 
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zápasu. Po těsně prohraném prvním setu jsme druhý 
zvládli výborně. Ve třetí sadě ale za stavu 8:7 pro domácí 
musel odstoupit po souboji na síti Jirka Kapitola. Nebylo 
za koho střídat, šance na zvrat zmizela – 5:2. V druhém 
zápase odvetných trojic jsme si od třetího bodu vedení 
hlídali a stále navyšovali. Koncovky obou setů jsme 
dohráli s velkým přehledem a zaslouženě snížili na 5:3. 
Byla to ale poslední radost tohoto dne. V následném 
zápase obou elitních dvojic naše špatně připravené a 
zahrané útoky domácí dovedli pochytat a potrestat naopak 
s přehledem zahraným útokem. Našim hráčům došla 
„šťáva“ a domácí tak lehce získali druhý bod – 6:3. 
 

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

V utkání jsme se drželi jenom do stavu 2 : 2. Potom se už 
projevila absence našich čtyřech hráčů základní sestavy, 
zejména v trojicích. V ukrutném horku utkání s přehledem 
odpískali oba rozhodčí. Za Dynamo znovu výborně zahrál 
Musil a Vondrášek. 
 

 
Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

17.6.  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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