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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK  BĚLÁ 

 

Hosté TJ  SOKOL  SDS  EXMOST   MODŘICE  B 

 

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

0 : 1  Červinka , Kapitola J.  –  Gryc , Feichtinger 

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

0 : 2  Petr , Golda  -  Iláš , Novotný 

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

1 : 2  Němec,Petr,Kapitola J. – Malinger, Zach, Novotný 

         2:0 (10:5,10:8) 

2 : 2  Rabas, Červinka, Golda  –  Sypták, Iláš, Feichtinger 

         2:0 (10:8,10:7)                    ( Gryc , Janeba ) 

2 : 3  Kašpar , Kapitola M.  -  Sypták , Vopelka  (Zach) 

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

2 : 4  Golda  -  Janeba 

         1:2 (5:10,10:6,5:10) 
3 : 4  Němec , Petr , Kapitola J. – Sypták, Iláš, Feichtinger 

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

4 : 4  Rabas, Červinka, Golda  -  Malinger, Zach , Novotný 

         2:0 (10:8,10:5) 

4 : 5  Červinka , Kapitola J.  -  Iláš , Novotný 

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

5 : 5  Petr , Golda  -  Gryc , Feichtinger 

         2:0 (10:9,10:8) 

Počet diváků 15 

 

Číselný popis vývoje utkání 
 

0 : 2 , 2 : 2 , 2 : 4 , 4 : 4 , 4 : 5 , 5 : 5 

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

Poprvé v sezóně jsme byli téměř kompletní. Na hráčích 
však byla vidět nerozehranost a Rožek po rozcvičení ze 
zdravotních důvodů nenastoupil. Zápas prvních dvojic se 
pro nás z počátku vyvíjel příznivě, ovšem ke konci setu si 
hráči nepřipravili útok, soupeř otočil a set překvapivě 
získal. V druhém setu se hra zlepšila, hosté pod tlakem 
vyrobili více chyb a šlo se do třetího setu. V něm jsme 
vedli 8:7, ale při našem útoku Červinku zablokovali na 
8:8. Po opět špatné mezihře Jirka ani Červa nezvládli 
koncovku zápasu – 0:1. Naše staronová druhá dvojka měla 
těžký úkol. Na place byli hráči poprvé v sezóně. Dala se 
tedy očekávat určitá nerozehranost a nesehranost. Jejich 
velmi špatný výkon ale překonal naše představy. Naši 
hráči soupeři výhru doslova věnovali – 0:2. V obou 
trojicích jsme trpělivou hrou, dobrou obranou i útokem 



soupeře jednoznačně přehráli a postupně srovnali na 
průběžných 2:2. V zápase třetích dvojic jsme za deště 
v prvním setu prohrávali. Postupně se bojovností a 
zlepšením hry klukům podařilo otočit a zaslouženě vyhráli 
první set. Poté došlo k přerušení hry. Z důvodu silného 
deště a nezpůsobilého hřiště jsme se v 16h přesunuli do 
haly v Chrasti. Hosté ani po pauze nic nehráli. Naši hráči 
však nebyli schopni dát příjem. Buď šel do autu, nebo se 
po hřišti honili. Následně šel útok do sítě, autu nebo 
soupeři na nohu. Přesto se i tímto výkonem protrápili až do 
vedení v třetím setu 7:5. Pak si ale naši hráči nechali dát ve 
zkráceném setu kanára – 2:3. V singlu bylo na našem 
Goldovi vidět, jak se každým míčem zlepšuje a získává 
jistotu po dlouhé herní pauze. Přesto si zkušený Janeba 
nenechal vedení ujít a odskočil na rozhodujících 2:4. 
Odvetnými trojicemi jsme znovu dorovnali na průběžnou 
remízu, soupeř ničím nepřekvapil a my trpělivě čekali na 
chyby – 4:4. Od naší první dvojky jsme čekali 
zodpovědnou hru, opak byl pravdou. Stále se opakovaly 
chyby od příjmu až po zakončení. Modřičtí s radostí čekali 
na náš mizerný útok a sami s přehledem získali první bod 
– 4:5. Naši pokleslou náladu se snažili vylepšit hráči 
v poslední dvojici. Rychle se ujali vedení 5:1, potom ale 
dovolili soupeři srovnat. Do konce setu se šlo bod za bod a 
my jej se štěstím vyhráli. Místo uklidnění jsme v druhém 
už tekli 1:5 a 4:7. Hráči po timeoutu však zabrali, konečně 
prodali svoje zkušenosti, výborně chytali v poli, Petr 
několikrát zablokoval a s přehledem končil. Hosté naopak 
neustáli tlak v koncovce, nebyli schopni zakončit a remíza 
byla na světě 5:5. 

 

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

Opět jsme se nevyvarovali zbytečných chyb ve dvojicích a 
to nás stálo lepší výsledek. Sice jsme celé utkání 
dotahovali a měli bychom být rádi za první bod v sezóně, 
převládá u nás ale zklamání. 

 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

12.5. 2013 Aleš Rabas Hráč 

Termín pro zaslání zprávy:  

do konce prvního pracovního dne po skončení utkání na e-mail info@n0ohejbal.org  

 

 

 

 


