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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
START VD PLZEŇ
SK BĚLÁ
0 : 1 Švácha , Kliment – Červinka , Kapitola Jiří
0:2 (9:10,9:10)
1 : 1 Miksan , Nepodal – Rabas , Němec
Kapitola Jiří
2:0 (10:2,10:1)
Kapitola Michal
1 : 2 Hokr, Nepodal, Nový – Rabas, Červinka, Horáček
Červinka Martin
1:2(10:7,5:10,9:10)(Švácha)
Horáček Petr
1 : 3 Bořánek, Kliment, Miksan – Němec , Kapitolovi
Němec Tomáš
1:2 (9:10,10:6,9:10)
Rabas Aleš ( C )
2 : 3 Nozar , Hokr – Horáček , Kapitola Michal
2:1 (10:9,9:10,10:7)
3 : 3 Miksan – Červinka
2:0 (10:4,10.2)
4 : 3 Hokr , Nepodal , Nový – Němec , Kapitolovi
2:0 (10:7,10:9)
4 : 4 Bořánek,Kliment,Miksan – Rabas,Červinka,Horáček
1:2 (10:5,8:10,9:10)
5 : 4 Švácha , Kliment – Rabas , Němec
2:0 (10:7,10:6)
6 : 4 Miksan , Nepodal - Červinka , Kapitola Jiří
10
Počet diváků
0:1,1:1,1:3,4:3,4:4,6:4
Číselný popis vývoje utkání
Rozpadly se nám první i druhá dvojice. Ale ani domácí
Popis rozhodující události
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý nebyli oproti minulé sezóně komplet. Posílili ovšem o
trojici z Horažďovic. Nově složená první dvojka si
výsledek zápasu)
zodpovědně připravovala útok a bodovala zejména okolo a
přes blok Klimenta. Naděje domácích držel zkušený
Švácha. Přesto naši hráči udrželi disciplínu a těsně získali
oba sety – 0 : 1. Do druhého zápasu proti domácí elitní
nastoupila naše „úderná dvojka“. Tři získané body za
předvedený útok byly až moc. S příjmem a nahrávkou
nebyl problém, ale útok končil vždy v síti, či v autu – 1 : 1.
Po velice špatně odehraných trojicích v minulém
mistrovském utkání jsem chtěl udělat změny v sestavě.
Kluci však chtěli ještě jednu šanci. Nová, ale sehraná
trojka domácích výborně bránila. Útok obstarával vysoký
Nepodal. Získané cenné informace o jejich hře se nám
velice hodily a tak jsme drželi s domácími krok. Přesto ale
domácí první set získali a to hlavně díky třem zkaženým
smečím Červinky. Hru se nám však podařilo zlepšit.
Domácí tlak neunesli a lehce jsme získali druhý set. Ve
třetí sadě byly dlouhé výměny a se štěstím jsme poslední
míč urvali my – 1 : 2. Naše druhá trojice hrála také
Domácí
Hosté
Sestava družstva
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výborně v obraně, ale velice těžko se prosazovala proti
domácím v čele s Miksanem. Paradoxně on za stavu 9:9
chytil těžký útok Kapitoly, následně ale sám vyhodil patu
do autu. Druhý set domácí jasně ovládli. Ve zkráceném
třetím nikdo nechtěl udělat chybu. Stálá nahrávka našeho
Němce a zodpovědná hra v útoku nakonec zařídila naše
překvapivé vedení – 1 : 3. Domácí byli jako opaření.
Dorazit jsme je mohli v zápase třetích dvojic. Mladý Hokr
zkazil snad pět útoků. Nozar výborně zakončoval z druhé.
Dvakrát jsme v setu vedli o dva míče a nakonec měli i
první setbol. Útok nebyl dost razantní a domácí nás
potrestali. Druhý set kopíroval první. My vše na Hokra ,
oni na Horáčka. Petr se navíc zranil. Přesto jsme udrželi
nervy a set zaslouženě získali. Ve třetím kluci však nebyli
dost důrazní v koncovce ani v přípravě útoku a domácí
lehce set dohráli – 2 : 3. Singl bylo vraždění neviňátek.
Rožek ani Golda, kteří Miksana už v minulosti porazili,
nebyli. Zkušený Miksan nedal našemu Červinkovi šanci.
Martinovi nevycházely riskantní útoky a smeče na jistotu
Mikyska lehce sbíral a s přehledem zakončoval – 3 : 3.
Obrat v utkání se domácím podařil v odvetné první trojici.
Zápas byl vyrovnaný, ale domácí smečař využil své výšky
a v důležitých momentech se prosadil proti nižšímu bloku
Kapitoly, který v útoku už nebyl tak úspěšný, jako
v prvním zápase – 4 : 3. V druhé trojce byl jasnou hrozbou
Miksan. Opět vyrážel blok, obhazoval těsně okolo něj,
nebo kopal šlapané kraťasy. V druhém setu jsme se ale
oklepali, Červa výborně útočil i blokoval. Domácí smečaři
pod tlakem kazili. Ve třetím jsme se ujali vedení po
těsném autu Klimenta, Červa potom zablokoval a útokem
přes blok jsme už vedli 9 : 6. Domácí už neměli co ztratit a
začalo jim vše vycházet. Za stavu 9 : 9 jsme ani my, ani
domácí napoprvé nezakončili. Další útok už Červa
proměnil přes sražený blok Klimenta – 4:4. V odvetných
dvojicích naše obětovaná dvojka bohužel nepotrápila
domácí hráče, kteří byli očividně v krizi. V útoku oba naši
hráči kupili chyby a domácí získali potřebný bod - 5 : 4.
Poslední zápas elitních dvojic byl útok za útok, bez
výměn. Rozhodly dva špatné příjmy, které vysoký
Nepodal zablokoval. Zápas ukončil Miksan patou okolo
bloku – 6 : 4.
Pouze v šesti lidech a ve velmi oslabené sestavě jsme se
Komentář trenéra/kapitána
překvapivě
ujali vedení 1:3. Místo na 1:4 jsme ale nadějně
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči,
rozehranou třetí dvojici zbytečně po vlastních chybách
výkony rozhodčích)
ztratili a dostali tak domácí zpět do zápasu. Byl to
zlomový zápas, který nás stál bodový zisk v Plzni. Přesto
musím hráče pochválit za zlepšený výkon a bojovnost
oproti minulému mistrovskému utkání.
Za družstvo (oddíl)
Datum

21.4. 2013

Zpracovatel

Rabas

Kapitán
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