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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí TJ   Sokol   SDS   Exmost   Modřice   „B“ 

 

Hosté SK  Bělá 

 

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

1 : 0  Novotný , Iláš  –  Kapitola J. , Kašpar 

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

2 : 0  Janeba , Gryc  –  Golda , Červinka 

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

3 : 0  Gulda, Iláš, Novotný  –  Němec, Golda , Kapitola J. 

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

3 : 1  Janeba,Gryc,Zach(Nykl)  –  Remeš,Červinka,Kašpar 

         0:2(7:10,4:10) 

3 : 2  Zach , Nykl (Vopelka)   –   Kapitola M. , Horáček 

         1:2(10:7,6:10,9:10) 

4 : 2  Iláš   –   Golda 

         2:1(9:10,10:2,10:8) 
4 : 3  Gulda, Iláš, Novotný  –  Remeš, Červinka, Kašpar 

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

4 : 4  Janeba , Gryc , Zach  –  Němec , Golda , Kapitola J. 

         0:2(7:10,4:10)(Vopelka) 

4 : 5  Novotný , Iláš  –  Golda , Červinka 

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

5 : 5  Janeba , Gryc  –  Kapitola J., Kašpar 

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

  

 

Počet diváků Cca 10 

 

Číselný popis vývoje utkání 
 

3 : 0 , 3 : 2 , 4 : 2 , 4 : 5 , 5 : 5 

 

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

Utkání se po dohodě obou týmů odehrálo již v deset hodin 
dopoledne. V zápase prvních dvojic nahradil zraněného 
Petra Kašpar. Problémy jsme měli bohužel se silně 
rotovaným servisem domácích a přišli tak o důležité útoky. 
Na příjem šel Lukáš, mezihra se zlepšila, ale útok obou 
smečařů byl jalový – 1:0. Zápas druhých dvojic byl z naší 
strany o hodně podařenější, hra byla vyrovnaná, přesto se 
první set zbytečně ztratil. V druhém setu se kluci vlastňáků  
vyvarovali a šlo se do třetího. Prohráli jsme los o podání, 
přesto jsme se ujali vedení. Do 8:8 bylo vše ok. Pak jsme 
si dali ale rychlý příjem, z něho těžká náhra a následně míč 
daleko do autu. Místo srovnání na 9:9 jsme se v dalším 



míči nedostali ani k útoku, protože šla náhra zadarmo 
k soupeři a následoval okamžitý trest – 2:0. V zápase 
prvních trojic naši hráči hráli slušně v obraně, v útoku to 
ale řezali do hlav domácích a ti to v klidu sbírali a své 
útoky hráli do stran do pletiva. Druhý set jsme jenom 
podávali a domácí nás v podstatě nepustili do hry – vše 
vyházeli. Třetí sadu rozhodla naše nemohoucnost v útoku 
– 3:0. V druhé trojce jsme měli velké problémy s podáním 
domácích a tekli 4:2. Kluci se ale zdravě naštvali, začali 
jezdit v poli,  Červa skvěle blokoval a uklízel smeče do 
prostoru – 3:1. V třetích dvojkách klukům chvíli trvalo, 
než si vyhověli. To nás však stálo set. V druhém už to bylo 
o něčem jiném. Kluci si hráli své body, domácí začali kazit 
a vedení jsme si uhlídali. Ve třetím se hrálo bod za bod a 
za 9:9 dal Michal Kapitola klepák po síti, nevídané. 9:10 
pro nás a snížení na 3:2. Po příjemném překvapení z liché 
dvojky bylo ale zklamání ze singlu. Honza vybojoval sice 
první set, ale potom nedokázal proměnit, nebo 
neuvěřitelně kazil – 4:2. Naštěstí se nám povedly odvetné 
trojky. Výborná obrana byla na obou stranách. My udělali 
o chybičku míň a set byl náš. Kluky to nakoplo, naopak 
domácí se už nezmohli na nic – 4:3. V druhé trojce se 
konečně probudil spící Jirka Kapitola, dostal i více 
nahrávek a to se projevilo i na jasné výhře – 4:4. 
V odvetných dvojkách na sebe narazily obě první formace 
a bylo to na hře znát. Převládaly s přehledem zahrané 
útoky. Přesto se nám v každém setu podařilo domácí smeč 
i kraťas chytit a náskok si kluci od šestky už pohlídali – 
4:5. Na vítězství jsme ale pomýšlet nemohli. Naše druhá 
dvojka měla problém jak s příjmem, tak s náhrou. První set 
katastrofa! V druhém kluci dřeli, ale chyběla jim kvalita – 
5:5. 

 

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

O vítězství jsme přišli vlastně už zpočátku utkání, kdy 
jsme měli srovnat po dvojicích na 1:1 a poté jít do vedení 
naší první trojicí. Namísto toho jsme domácí pustili do 
vedení 3:0. Sice jsme otočili na 4:5, ale v posledním 
zápase dvojic na vítězství nebylo.  

 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

9.9. 2013 Aleš Rabas Jirka LUŇÁK  

Termín pro zaslání zprávy:  

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


