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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK BĚLÁ 
Hosté TJ  START  VD  PLZEŇ 
Sestava družstva 
 
Rožek David 
Červinka Martin 
Kapitola Michal 
Petr Martin 
Remeš Michal 
Rabas Aleš 
Sedliak Tomáš 
Němec Tomáš 
Kašpar Lukáš ( C ) 

1:0  Rožek , Červinka  -  Miksan , Holý 
       2:1 ( 9:10,10:6,10:9) 
1:1  Kapitola , Petr  -  Nozar , Kliment 
       0:2  (8:10,5:10) 
1:2  Rabas, Červinka, Rožek  -  Bořánek, Holý, Miksan 
       0:2  (4:10,9:10) 
2:2  Remeš, Petr, Kašpar  -  Nozar, Kliment, Pivnička 
       2:0  (10:9,10:9) 
2:3  Kašpar, Remeš (Rabas)  -  Bořánek , Pivnička 
       1:2  (10:9,9:10,7:10) 
2:4  Červinka  -  Miksan 
       0:2  (3:10,1:10) 
3:4  Rabas, Červinka, Rožek  -  Nozar, Kliment, Pivnička 
       2:0  (10:8,10:8) 
3:5  Remeš, Petr, Kašpar  -  Bořánek, Holý , Miksan 
       1:2  (10:9,6:10,9:10) 
4:5  Rožek , Červinka  -  Nozar , Kliment 
       2:0  (10:8,10:7) 
4:6  Kapitola , Petr  -  Miksan , Holý 
       0:2  (4:10,8:10) 
 

Počet diváků Cca 10 
 

Číselný popis vývoje utkání 1:0 , 1:2 , 2:2 , 2:4 , 3:4 , 3:5 , 4:5 , 4:6 
 

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

Utkání se hrálo z důvodu nezpůsobilosti hřiště v hale 
v Chrasti. Díky zranění a zaměstnání našich hráčů jsme 
byli nuceni změnit složení všech dvojic. V prvním zápase 
na sebe narazili hned nejlepší dvojky. Po chybách jsme 
ztratili první set. Poté se nově složená dvojka skvěle chytla 
a přetěžký zápas zvládla – 1:0. I tým  Plzně nebyl komplet.
Využít se nám to ale ve druhé dvojce nepodařilo.Oba naši 
hráči byli zdravotně handicapováni, ale i přesto byl  jejich 
výkon nečekaně zklamáním – 1:1. V utkání prvních trojic 
dominoval výborný Miksan. Skvělým servisem narušoval 
naši mezihru a ani obrana nefungovala. Po katastrofálním 
prvním setu jsme vedení ve druhém neudrželi a hosté se 
ujali vedení 1:2. Slepené druhé trojici také vázla mezihra. 
Koncovky setů ale hráči zvládli – 2:2. Zápas třetích dvojic 
byl o chybách. V prvním setu domácí hráči těsně se 
štěstím zvítězili. Ve druhém jsme kazili a již prohrávali 
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1:4. Po vystřídání jsme postupně srovnali skóre a měli 
dokonce i dva mečboly! Koncovka však nebyla ani jednou 
důrazná. Ve třetí sadě jsme už jenom kazili, nepomohlo 
ani opětovné střídání – 2:3. Hosté vedení navýšili v singlu, 
kdy Červinka neměl žádnou šanci proti Miksanovi – 2:4.V 
odvetných trojicích jsme chtěli průběžné skóre dorovnat. 
Výhra první trojice byla proti oslabené hostující povinná – 
3:4. V druhých  trojkách to byl ohromný boj. Dva mečboly 
jsme ale neproměnili a zkušená sestava hostů zvítězila – 
3:5. Poté dobře hrající první dvojice nepřipustila žádné 
komplikace, snížila na 4:5. Chtěli jsme získat alespoň bod, 
ale naše druhá dvojice neměla proti bezchybně hrajícím 
hostům šanci – 4:6. 
 

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

Hosté vyhráli zaslouženě. Více bojovali a na rozdíl od nás 
zachovali klid při koncovkách setů. Z našich hráčů zahráli 
dobře jenom Rožek a Červinka. Oslabenou  Plzeň vedl 
opět skvělý Miksan. Oba rozhodčí zvládli utkání bez 
problémů. 
 

 
Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

3.9. 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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