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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí AC  ZRUČ-SENEC  2004 

 

Hosté SK BĚLÁ 

 

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

1 : 0  Stehlík Pavel , Štolka  –  Horáček , Červinka 

         2:0(10:4,10:8) 

2 : 0  Smola , Urban  –  Kapitola J. , Golda 

         2:0(10:4,10:3) 

3 : 0  Voldřich, Štolka, Stehlík  –  Rabas, Červinka, Kašpar 

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

4 : 0  Vaňourek, Pivnička, Smola – Němec, Kapitola J + M 

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

4 : 1  Pivnička , Voldřich  –  Kapitola M., Kašpar 

         0:2(5:10,8:10)(Vaňourek) 

5 : 1  Smola  -  Golda 

         2:0(10:6,10:8) 
6 : 1  Voldřich,Štolka,Stehlík – Němec, Golda, Kapitola J. 

         2:0(10:4,10:9)          

 

Počet diváků 20 

 

Číselný popis vývoje utkání 
 

4 : 0 , 4 : 1 , 6 : 1 

 

Popis rozhodující události 
 

V utkání, které se odehrálo v tělocvičně, „domácí“ 
rozhodčí Vlach a Sušánka předvedli super výkon, který 
jsme už dlouho neviděli. Pouze první dvojka a singl 
proběhl bez problémů. Např. : Domácí hráč byl při výběru 
hlavou celý opřený o stěnu. Při našem upozornění nám 
bylo rozhodčím řečeno: Nic jsem neviděl. Znovu jsme to 
zopakovali. Rozhodčí : Jo, dotýkal se, ale až po odehrání. 
Znovu jsme to zopakovali. Rozhodčí: Jakpak to měl 
zahrát? Je tam málo místa a nezdržuj. Po setu : Můžeš se 
dotýkat stěn při hře , ale aby to nebylo moc. V trojicích ale 
kralovali. V první trojce od bloku Štolky šel míč cca 30cm 
do autu. Míč ale pro domácí. Znovu diskuse s rozhodčím. I 
Venca Hána řekl, že to byl aut. Nic. Set pro domácí 10:9. 
V třetích dvojicích za 6:7 kopli domácí smeč znovu za 
hřiště. Rozhodčí ukazují však dobrý míč a 7:7. Na našeho 
kapitána : S tebou se nemám co bavit a neovlivňuj mě. 
V druhém setu odvetných  trojic za 5:5 od domácích míč 
za zadní lajnu. Rozhodčí na sebe asi deset sekund zírají jak 
to bylo.  Tak teda 6:5 domácí. Za 9:9 znovu blok od Štolky 
cca 30cm do autu. Rozhodčí ukazuje, že míč šel do hřiště. 
Znovu rušná diskuze. Rozhodčí je neoblomný. Domácí 



Pavel Stehlík rozhodčímu říká , že to byl skutečně aut a 
míč tedy pro nás. Rozhodčí : Kluci buďte soudný, já to 
vidím dobře a pískám to dobře a pořád mě neovlivňujte. 

 

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

Domácí ale vyhráli zaslouženě. Pomoc rozhodčích nemají 
vůbec zapotřebí. Byli výborní v obraně a využili i svoji 
pestrost v útoku. My jsme domácí přehráli pouze v zápase 
třetích dvojic, kde domácí buď zkazili, nebo útočili 
nedůrazně, což naši hráči potrestali. 

 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

9.6. 2013 Aleš Rabas Hráč 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


