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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí TJ DYNAMO   ČESKÉ  BUDĚJOVICE 

 

Hosté SK BĚLÁ 

 

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

1 : 0  Fík , Chalupa  -  Horáček , Kašpar 

         2:0 (10:7,10:3) 

2 : 0  Musil , Kozel  -  Kapitola J. , Kapitola M. 

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

3 : 0  Vondrášek,Matějka,Musil - Němec,Golda,Kapitola J. 

         2:1(9:10,10:3,10:5)              (Kašpar) 

4 : 0  Ryneš, Fík, Chalupa – Rabas, Červinka, Kapitola M. 

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

4 : 1  Vondrášek , Ryneš (Matějka)  -  Golda , Červinka 

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

5 : 1  Chalupa  -  Golda 

         2:0(10:8,10:3) 
6:1 Vondrášek,Matějka,Musil–Rabas,Červinka,Kapitola M  

 

Počet diváků cca 50 

 

Číselný popis vývoje utkání 
 

4 : 0 , 4 : 1 , 6 : 1 

 

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

V prvním zápase naše obětovaná dvojice proti domácí 
sestavě hrála v prvním setu bod za bod. Ke konci setu 
domácí zabrali, naši si již hůře připravili a bylo po setu. 
V druhém měl převážně útočící Horáček problémy 
s přÍjmem. Když chtěl z druhé útočit Kašpar, tak se také 
neprosadil – 1:0. 

Protože nám dvojky opravdu nefungují, znovu jsme je 
změnili. V druhém zápase se oba Kapitolovi dostali do 
útoků. Naše hra ale nebyla tak precizní, jako od domácích 
hráčů, kteří první malou hrubku provedli až na konci 
druhého setu – 2:0.  

V prvním zápase trojic hráli naši bezvadně v obraně, 
především Kapitola. Zodpovědnou hrou všech kluků se 
podařilo set těsně získat pro nás. V druhém ale hořel Něma 
v poli, odešla mu i náhra. Ani změna za Kašpara 
nepomohla. V třetím jsme znovu zbytečně zkazili v útoku 
a jak se domácí ujali vedení, tak ho už nepustili – 3:0. 

 V druhých trojkách domácí vždy vedli 4:0 aniž by museli 
smečovat. Tragicky zahrál jak Červa, tak Rabas – 4:0. 

 Ve třetích dvojicích měli jít naši na jistý bod. Zpočátku si 
počínali zkušeně, bojovali a nechali domácí kazit. Ve 



druhém setu jsme vedli po domácích chybách již 1:5. 
Domácí posílili o Matějku. Pořád jsme si ještě drželi 
vedení 5:7. Příprava útoku se ale stále zhoršovala. Domácí 
naše chyby potrestali a set získali. Dynamo bylo v laufu a 
ve třetí sadě byli jeho hráči lepší. Potom se ale při dobrém 
útoku domácích do kurtu odrazil míč z vedlejšího hřiště od 
dalších domácích hráčů. Následný nový míč domácí 
zkazili, to je znovu rozhodilo a naši nakonec se štěstím za 
stavu 9:9 blokem Červinky vyhráli – 4:1. 

 Singl provázely dlouhé výměny a přeci jenom domácí byl 
v koncovce prvního setu o něco lepší. V druhém ale nedal 
našemu hráči šanci – 5:1. 

 V zápase odvetných trojic hrála naše trojka o mnoho lépe, 
hlavně v obraně. To se projevilo pozitivně i na útoku 
našich smečařů. Domácí jsme zaskočili a první set sice 
těsně, ale zaslouženě vyhráli. V druhém jsme byli na koni, 
ale vedení 2:5, 5:8 jsme hanebně ztratili. Začali jsme 
chybovat v přijmu a nedovedli se už prosadit v koncovce. 
Domácí zkušeně využili naše zaváhání a šlo se do třetího 
setu. Domácí dál hráli trpělivě, výborně v obraně. Na nás 
se projevila zbytečná ztráta druhého setu. Navíc jsme si 
znovu nedovedli připravit útok po špatném přijmu – 6:1. 

 

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

Domácí byli jasně lepší. Oproti nám méně chybovali a i za 
těžkých situací se na rozdíl od nás dovedli do zápasu 
vrátit. 

 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

26.5. 2013 Aleš Rabas Hráč 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


