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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK BĚLÁ 

 

Hosté UNITOP  SKP     ŽĎÁR  NAD  SÁZAVOU 

 

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

0 : 1  Kapitola J., Červinka – Vrabec , Průcha 

         1:2 (10:7,5:10,6:10) 

0 : 2  Kapitola M. , Golda – Hron , Krátký 

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

0 : 3  Němec, Kapitolovi – Hron,Vrabec,Průcha  

         0:2 (9:10,6:10) 

1 : 3  Rabas,Červinka,Golda – Nejedlý, Staněk, Krátký 

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

1 : 4  Horáček,Kašpar – Staněk, Brychta 

         1:2 (6:10,10:6,7:10) 

1 : 5  Golda – Hron 

         1:2 (4:10,10:5,5:10) 
2 : 5  Němec,Kapitolovi – Nejedlý, Staněk, Krátký 

         2:0 (10:6,10:3) 

3 : 5  Rabas, Červinka, Golda – Hron, Vrabec, Průcha 

         2:1 (10:8,6:10,10:9) 

3 : 6  Kapitola J., Červinka (Rabas) – Hron, Krátký 

         0:2 (6:10, 9:10)   

 

Počet diváků 10 

 

Číselný popis vývoje utkání 
 

0 : 3 , 1 : 5 , 3 : 6 

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

Oba týmy nastoupily k mistrovskému utkání  opět 
nekompletní. Ač jsem před utkáním kladl velký důraz na 
zodpovědnost, trpělivost ve hře, naši hráči v první dvojce 
prohrávali už 3:7. Dobře si nahráli jen výjimečně a  potom 
z toho kopli míč do autu nebo sítě. Přesto se jim povedl 
obrat na 10:7, kdy stačilo jen podávat a hosté vše vysypali. 
Místo uklidnění ale odehráli naši hráči druhý a třetí set 
katastrofálně – 0 : 1. 

 Nově složená druhá dvojka měla o mnoho těžší úkol. 
Favorizovaní hosté hráli skvěle, vypadalo to, že není kam 
zaútočit. Dlouhé výměny hosté vždy lépe zakončili. Na 
naše hráče padla deka a postupně se z kurtu vytratili – 0:2. 

 Byli jsme zklamaní. Přesto jsme chtěli trojkami jako před 
týdnem vyrovnat. Na hru hostů jsme byli připravení, ne ale 
na totální herní výpadek Jirky. Celá trojka makala, ve 
finále ale rozhodlo neuvěřitelné množství našich 



zahozených útoků – 0:3.  

 Naše druhá trojka byla něco jiného. Plnili jsme do puntíku 
stanovenou taktiku hrát zodpovědně, trpělivě, čekat na 
chyby a útočit jen z dobré náhry. Stačilo to na lehké 
vítězství ve dvou setech – 1 : 3.  

 Souboj třetích dvojic byl od počátku plný nepřesností 
z obou stran. Ve třetím setu se hosté po svém útoku ujali 
vedení 5:6. Následně jsme však dvakrát z útoku zkazili a 
hosté zápas lehce dohráli – 1 : 4. 

 Singl se mohl zdát dopředu jasný, Honza ale příkladně 
bojoval a jen větší zkušeností získal Hron první set. Ve 
druhém však Honza dostal soupeře pod tlak a ten nezvykle 
kazil. Ve třetím si Honza vzorně připravoval útoky, ale 
hřiště mu bylo o centimetry malé – 1 : 5. 

 Naše šance na bodový zisk už byly téměř nulové. 
V odvetných trojkách se do formy znovu vrátil Jirka a jeho 
sestava rozstřílela trojku hostů – 2 : 5. 

 Naše druhá trojka také vyhrála, i když s velkými 
problémy v obraně a náhře – 3 : 5. 

V zápase dvojic mohli oba naši první smečaři navázat na 
svoji dobrou hru z trojic. Tentokrát si ale svoji slabší 
chvilku vybral  Červinka. Ač byl v prvním setu vystřídán, 
aby vychladl a odpočinul si, tak dále naprosto netakticky 
útočil do hráčů, kteří útoky lehce pochytali a zakončili do 
volného prostoru – 3 : 6. 

 

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

O lepší výsledek jsme se připravili vlastní 
nedisciplinovaností a naivitou, takže dotahovat 0:3 a 1:5 je 
v této sestavě nemožné. Musíme lépe potrénovat a věřit 
v lepší výkony a uzdravení hráčů v druhé půli soutěže. 

 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

19.5. 2013 Aleš Rabas  Hráč 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


