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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí NK  JANOVICE 

 

Hosté SK  BĚLÁ 

 

Sestava družstva 
 
Kapitola Ji ří 
Kapitola Michal 
Rožek David 
Horáček Petr 
Němec Tomáš 
Rabas Aleš 
Kašpar Lukáš ( C ) 

1 : 0  Turek , Macura  -  Kašpar , Kapitola M. 

         2:0 (10:5 , 10:6) 

1 : 1  Franic , Vyskot  -  Rožek , Kapitola J. 

         0:2 (9:10 , 9:10) 

2 : 1  Turek , Macura , Vyskot   –   Rabas , Kašpar , Rožek 

         2:0(10:6,10:6)Podstatný Jo. 

2 : 2  Podstatný J., Franic, Nedelkov  – Němec , Kapitolovi 

         1:2 (7:10, 10:9 ,8:10) Cibulka 

3 : 2  Nedelkov , Cibulka  -  Horáček , Rabas ( Němec ) 

         2:0 (10:6 , 10:4) 

4 : 2  Macura  -  Kašpar 

         2:0 (10:3 , 10:7) 
5 : 2  Turek , Macura , Podstatný Jo. –  Němec , Kapitolovi 

         2:1 (10:8, 8:10, 10:9) 

6 : 2  Podstatný J.,Franic, Nedelkov - Rabas,Kašpar,Rožek 

         2:0 (10:5, 10:7) 

 

Počet diváků 30 

 

Číselný popis vývoje utkání 
 

1 : 0 , 1 : 1 , 2 : 1 , 2 : 2 , 6 : 2 

 

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

 V prvním zápase dvojic domácí hráči plnili roli favorita. 
Naši hráči jim vydatně pomáhali, když si celý první set 
nebyli schopni dát příjem a nahrávku. Rozehráli se až 
v půli druhého setu, ale to už na rozjeté domácí nestačilo – 
1:0. 

Zápas druhých dvojic byl vyrovnaný, s nečekaným 
množstvím výměn. V naší dvojici sice vázla mezihra, ale 
ohromnou bojovností a štěstím v koncovkách obou setů 
jsme srovnali na 1:1. 

V první trojici nahradil zraněného Červinku na bloku 
Kašpar. Zkušený domácí Macura bloku ale chytře 
využíval, navíc se Rožkovi vinou obnoveného zranění 
těžko prosazovalo do výborné obrany domácích – 2:1. 

V dalším zápase byla naše druhá trojice po celou dobu 
lepší. Výborně útočil Jirka Kapitola, domácí ale využívali 
u nás méně zkušeného Němce a dokázali se dostat 
v druhém setu dokonce na 9:9. Když pak Jirka zakopl 
smeč do autu, byl tu poprvé třetí set. 



V něm Jirka znovu čtvrtil hlavy a zaslouženě kluci 
srovnali na 2:2. 

Zápas se zlomil pro domácí v třetích dvojicích. Utkání   
jsme odehráli hanebně, nebyli jsme schopni ani přehodit 
síť – 3:2. 

V singlu měl Lukáš v prvním setu velkou kazivost, Macura 
jenom chytře čekal na chyby. Do druhého ale Lukáš 
vstoupil skvěle, vedl 0:3 i 5:7. Potom Macura zklidnil hru , 
nekazil. Naopak Lukáš se už netrefil do kurtu – 4:2. 

V odvetných trojicích na sebe narazili obě silnější sestavy. 
U nás útočil znovu pouze Jirka Kapitola, protože Michal 
Kapitola šetřil nohu po zranění. Po výborných náhrách 
pestře útočil, dostali jsme se do vedení 6:8. Macurova 
trojice ale dál dřela, hráči přestali kazit a nakonec set i se 
štěstím domácí získali. V druhém setu se hrálo úplně 
stejně, ale koncovku jsme si i přes zbytečné zakopnutí 
míče Michalem Kapitolou (žlutá karta a bod pro domácí) 
už pohlídali. V ohromně bojovném třetím setu vedli od 
začátku domácí. Za stavu 9:7 jsme ale srovnali na 9:9, po 
podání vybrali těžký útok, ale náhra „brácha na bráchu“ 
byla velice špatná a Jirka vysypal smeč do autu – 5:2. 

V posledním zápase se naše druhá trojice od začátku 
trápila. Rožek už nemohl přijímat nohou, domácí znovu 
používali náš blok a ani obrana nebyla kvalitní – 6:2. 

 

Komentář trenéra/kapitána 
 

Pro nás jsou všechna utkání od začátku sezóny stejná. 
V takto slepené sestavě je těžké soupeřům konkurovat. 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

9.5. 2013 Aleš Rabas Hráč 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


