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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí TJ   JISKRA   AŠ 
 

Hosté SK  BĚLÁ 
 

Sestava družstva 
 
Rožek David 
Petr Martin 
Golda Honza 
Červinka Martin 
Kapitola Michal 
Remeš Michal 
Rabas Aleš 
Němec Tomáš 
Kašpar Lukáš ( C ) 

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

Počet diváků Cca 30 
 

Číselný popis vývoje utkání 
 

1 : 0  ,  1 : 3  ,  2 : 3  ,  2 : 5 

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

Na odvetné utkání do Aše jsme opět nemohli odjet 
v kompletní sestavě. Především absence Jirky Kapitoly 
mohl být velký problém. V prvních dvojkách naši hráči od 
začátku prohrávali. I když se podařilo chytit útok soupeře, 
nebyli schopni si dobře připravit svůj útok a zakončit. Za 
stavu 7:7 se konečně obrat povedl a set jsme získali. 
Vypadalo to na stejný průběh utkání jako minulý týden. 
Domácí dvojice ale dřela , nakoplo je naše opětné 
chybování v mezihře a nedůrazné zakončení. Čermák 
výborně četl hru a Hlaváček chytře zakončoval. My jsme 
nedovedli na domácí hru správně zareagovat. Ztratili jsme 
tedy jak druhý, tak i třetí set – 1:0. Zápas druhých dvojic 
byl už o něčem jiném. Druhá domácí sestava nebyla již tak 
precizní. Domácí chybovali a  naši hráči toho s přehledem 
v prvním setu využili. Ve druhé sadě domácí změnili 
podání na Rožka, ani to však nepomohlo a naše dvojice tak 
srovnala na 1:1. V sestavách trojic udělali domácí změny. 
Roztrhli zkušené hráče Čermáka s Hlaváčkem v naději na 
úspěch. Z počátku jim taktika vycházela i díky přispění 
naší špatné obrany. Ke konci setu jsme se konečně oklepali 
a skóre otočili ve svůj  prospěch. Pár chycených útoků 
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nám zvedlo sebedůvěru a opět vynikající Petr 
nekompromisně trestal domácí. Prohraný set domácí hráče 
zlomil. Ve druhé sadě kupili jednu chybu za druhou. Naše 
první trojka si tak mohla vychutnat vítězství – 1:2. I naše 
druhá trojka na Čermákovu sestavu vlétla. Vynikající 
obranou a blokem jsme domácí k ničemu nepustili. 
Pokračovat ve stejném tempu se nám ale nepodařilo ve 
druhém setu. Rychle jsme prohrávali 3:0, útok do hráčů 
neměl šanci na úspěch. Domácí okamžitě nabídnutou šanci 
využili a vedení ve druhém setu si pohlídali i velice 
šikovným neustálým vytloukáním bloků. Probudili se i 
fanoušci. Ze ztráty druhého setu jsme se však oklepali. 
Dvěma bloky ve třetím setu jsme šli hned do vedení 7:5. 
Domácí znervózněli a nebyli schopni už nebezpečně 
zakončit – 1:3. V singlu předvedl Čermák opět svůj 
standart. Golda sice hrál lépe než před týdnem, přesto to 
nemohlo na nekompromisního domácího borce stačit. Aš  
povzbuzena snížením na 2:3 bojovala o naději v odvetných 
trojicích jako o život. My se naopak nemohli prosadit ze 
druhého kůlu, ač Hlaváček blokoval jenom Červinku na 
prvním. Na konci prvního setu se ale Rožek rozehrál a set 
vytlučeným blokem ukončil. Zisk setu nás jednoznačně 
uklidnil. Nechtěli jsme opakovat chyby jako v první trojici, 
kdy jsme druhý set zbytečně ztratili. Na domácí jsme 
vlétli, David řádil v poli i na síti. Červa přidal pár bloků a 
zápas ukončil skvělým kraťasem – 2:4. Poslední krok 
udělala naše první trojice, která zlomenou domácí sestavu 
znovu k ničemu nepustila. Výborné pole naší trojice 
připravovalo Petrovi jeden útok za druhým. Ten neměl 
problém zakončit přes blok nebo klepákem a dotáhl tak 
Bělou k záchraně v první lize – 2:5! 
 

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

Do Aše jsme jeli sérii ukončit a zachovat v Bělé první ligu, 
což se nám podařilo. Play out nás zastihlo v lepší formě, 
než domácí tým. Obě jasná vítězství to jen potvrzují. 
Kdybychom však takto zodpovědně hráli i v základní části, 
tak jsme v první čtyřce nemohli chybět. Chtěl bych ještě 
zmínit oba rozhodčí Dutku a Vanyu, kteří řídili celé utkání 
bezvadně. 
 

 
Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

23.9. 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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