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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK  BĚLÁ 
 

Hosté AC  ZRUČ-SENEC  2004 
 

Sestava družstva 
 
Kapitola Jiří 
Kapitola Michal 
Červinka Martin 
Horáček Petr 
Němec Tomáš 
Rabas Aleš 
Kašpar Lukáš ( C ) 
 

0 : 1  Červinka , Kapitola J.  –  Urban , Smola 
         0:2 (5:10,9:10) 
0 : 2  Horáček , Němec  –  Štolka , Stehlík 
         0:2 (6:10,7:10) 
0 : 3  Němec , Kapitolovi  –  Vaňourek , Urban , Smola 
         0:2 (9:10,9:10) 
0 : 4  Červinka, Kašpar, Horáček - Voldřich, Štolka,Stehlík
         0:2 (5:10,9:10)      (Rabas)  
1 : 4  Kašpar , Kapitola M.  –  Pivnička , Voldřich 
         2:0 (10:7,10:9) 
1 : 5  Kašpar  -  Smola 
         0:2 (1:10,9:10) 
1 : 6  Němec , Kapitolovi  –  Voldřich , Štolka , Stehlík  
 

Počet diváků 15 
 

Číselný popis vývoje utkání 
 

0 : 4 , 1 : 4 , 1 : 6  
 

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

Třetí mistrovské utkání jsme konečně mohli odehrát na 
hřišti v Bělé. Stále oslabeni jsme nastoupili proti soupeři, 
který v minulé sezóně hrál nejvyšší soutěž a přijel až na 
druhého Stehlíka v tom nejsilnějším složení. Hosté se opět 
prezentovali výbornou obranou, bojovností o každý míč a 
dlouhými výměnami, které končily v jejich prospěch.  
Naše první dvojice propadla proti jejich druhé, právě 
oslabené o Stehlíka. V důležitých okamžicích naši hráči 
opět situaci neustáli. Po špatné náhře hráli soupeři jen ránu 
do těla a hosté chytře trestali – 0:1.  
Naše obětovaná druhá dvojka proti hostující elitní dvojici 
příjemně překvapila a jen díky menším zkušenostem 
favority nepřipravila přinejmenším o set – 0:2.  
Korigovat nepříznivý průběžný stav utkání mohla naše 
první trojice proti soupeřově slabší sestavě. Za silného 
deště jsme se zaslouženě dostali do vedení 9:6. Poté jsme 
ale nedovedli zakončit, hosté skvěle bránili a trpělivě 
čekali na naše chyby. I druhý set byl vyrovnaný, obě 
trojice dřely, závěr setu ale  patřil opět zkušenější trojici 
hostů – 0:3. 
V dalším zápase se naše oslabená druhá trojka sice snažila, 

1 

Strana 1 (celkem 2) 



ale vázla mezihra od přijmu až po útok. Zodpovědně a 
jednoduše hrající hosté lehce první set získali. Do druhého 
setu se povedlo střídaní a vedli jsme 4:2. Potom ale naší 
nezodpovědností a chybami v útoku jsme hostům dovolili 
otočit na 4:5. Drželi jsme se do 7:7. A znovu po našich 
chybách v útoku to bylo už 7:9. Po naprosto nevhodném 
Červinkově chování šel na plac znovu Horáček. Hecli jsme 
se a hlavně díky Kašparovi srovnali na 9:9. Štolka ale 
utkání zakončil kraťasem – 0:4. 
Do zápasu třetích dvojic domácí vstoupili lépe, celý první 
set si udržovali náskok a set získali. I v druhém se hrály 
dlouhé výměny bez zakončení a čekalo se na chybu. Hosté 
už vedli 2:5. Kluci ale zabrali a získali pro nás čestný 
úspěch – 1:4. 
V singlu měl těžkou úlohu Kašpar proti vynikajícímu 
Smolovi. Lukáš zavzpomínal, jak hrál singl před lety, a 
snažil se soupeře prohánět. Smola však i z míčů, které už 
vypadaly že je nemá, dokázal zakončit. Po výsledkovém, 
ale ne herním výprasku v prvním setu, se  domácí hráč 
v druhé sadě dostal do vedení. Smola znovu zabral a otočil 
na 7:9. Kašpar ještě riskováním hry i podáním srovnal na 
9:9. Zakončil ale zkaženým riskantním servisem – 1:5. 
V posledním zápase naši hráči bojovali, ale soupeř využil 
našich chyb v obraně. Michal nepomohl v útoku jako před 
týdnem, a když se Jirka neprosazoval, tak začal kazit. 
Hosté si hráli svoji precizní hru a utkání lehce dohráli – 
1:6.     
 

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

Proti tak silnému soupeři  neměla naše oslabená sestava  
téměř žádnou šanci. Když jsme nečekaně ztratili první 
dvojku i  trojku proti hostujícím slabším sestavám, tak se 
dal další nářez očekávat. Pozitivem byla první výhra třetí 
dvojice v sezoně a zlepšená hra singlu. 
 

 
Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

28.4. 2013 Aleš Rabas Hráč 

Termín pro zaslání zprávy:  

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