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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

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

1:0   Rožek, Kapitola J.(Červinka) – Vasilečko, Rada 
        2:1 (8:10,10:8,10:8) 
2:0   Golda, Petr – Čermák, Hlaváček 
        2:0 (10:9,10:7) 
3:0   Rabas, Červinka,Rožek – Myška,Rada,Kříž T. 
        2:0 (10:5,10:7)                                (Vasilečko) 
4:0   Remeš, Petr, Golda – Hlaváček, Bláha , Čermák 
        2:0  (10:7,10:4) 
4:1   Golda : Čermák 
        0:2  (3:10,4:10) 
5:1   Rabas, Červinka, Rožek – Hlaváček, Bláha, Čermák 
        2:0 (10:7, 10:6) 

Počet diváků Cca 20 
Číselný popis vývoje utkání 
 

4 : 0  ,   4 : 1 ,  5 : 1  

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

Do prvního utkání play out jsme nastoupili oslabeni o 
nemocné Sedliaka a Horáčka. Po předzápasovém rozehrání 
jsme byli optimističtí z výkonu hráčů, kteří chyběli 
v minulých zápasech. Utkání prvních dvojic zahájila naše 
elitní dvojice, která si měla poradit se slabší sestavou Aše. 
Ač jsme z počátku setu vedli, postupně jsme vedení ztratili 
a hosté využili našeho zaváhání a možná i podcenění. Až 
ztráta prvního setu hráče probudila. Zlepšenou obranou a 
proměňováním útoků jsme si hlídali zasloužené vedení. 
Poté se však Jirkovi Kapitolovi obnovilo zranění nohy a 
musel odstoupit. Utkání jsme nutně museli zvládnout. 
Střídající Červinka Kapitolu výborně nahradil a set jsme 
získali. Ve třetím zkráceném setu nám los přisoudil 
podání. Naši hráči ale dokázali útok Aše dvakrát za sebou 
chytnout a zabodovat. Rozhodující náskok si podrželi a 
v dramatickém utkání zvítězili – 1:0. I další zápas sliboval 
velkou bitvu. Hosté velice silnou dvojicí chtěli srovnat 
krok. Naši borci ale favority dokonale zaskočili. Své útoky 
jsme si zakončili a když se podařilo pochytat útoky hráčů 
Aše, tak jsme jejich chybu vždy potrestali. Narodilo se tak 
naše překvapivé vítězství ve dvou setech – 2:0. Navýšit na 
3:0 jsme dokázali naší první trojicí. Zodpovědnou obranou 
s minimem chyb v útoku jsme lehce získali první set. Ve 
druhém setu se hosté nadechli k útoku a přinutili nás 
k chybám. Dlouho jsme prohrávali, opětovným zklidněním 
hry a precizními útoky se nakonec obrat v setu podařil a 
důležité vedení bylo naše. Druhá trojice oslabená o Jirku 
Kapitolu měla mnohem těžší úkol. Útok silné hostující 
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trojice se však podařilo zcela eliminovat. V prvním setu 
hosté ještě bojovali, po jeho ztrátě se v druhé sadě úplně 
rozložili. Naši hráči a zejména skvělý Martin Petr v útoku 
toho bezezbytku využili – 4:0. Singlista Aše musel 
zvítězit, aby zachoval alespoň teoretickou šanci pro hosty. 
Náš borec mu tentokrát nestačil. Projevilo se jeho velké 
tréninkové manko. Čermák tedy snížil na 4:1. Velice 
slibné vedení jsme ale nechtěli ztratit. Do utkání 
odvetných trojic jsme šli naplno, hosté se prosazovali 
vyjímečně, body dělali převážně vytloukáním bloku. To 
bylo ale vše. Naopak naše hra byla pestřejší, podařilo se 
nám hostující trojici rozebrat. Ukončení utkání 
Červinkovým kraťasem ukázalo naši velkou převahu 
v tomto utkání  –  5:1 !!! 

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

Odehráli jsme výborné utkání. Na hřišti jsme nechali vše, 
tak jak se hraje ve vyřazovacích bojích. Obnovené zranění 
Jirky Kapitoly v prvním utkání dvojic nás zdravě nakoplo 
a bojovali jsme za něj a i jeho čerstvě narozenou dcerku. 
Rozhodčí zvládli utkání bez problémů, pomohlo tomu i 
bezproblémové chování obou týmů a domácích fanoušků, 
kterých ale bylo poskrovnu. Na odvetu do Aše se těšíme. 
Víme co nás čeká, jedeme tam ale sérii ukončit a zachovat 
si tak prvoligovou příslušnost. 

 
Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

16.9.2012 Aleš Rabas  Trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

do konce prvního pracovního dne po skončení utkání na e-mail info@nohejbal.org  

mailto:info@nohejbal.org
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