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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí UNITOP   SKP    ŽĎÁR  NAD SÁZAVOU 

Hosté SK BĚLÁ 

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

0 : 1  Hron , Krátký  -  Červinka , Golda 

         1:2(8:10,10:5,9:10) 

1 : 1  Průcha , Srba   -   Petr , Kapitola J. 

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

2 : 1  Nejedlý L.,Hron,Krátký – Němec, Kapitola J. Golda 

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

2 : 2  Nejedlý D., Průcha,Srba – Rožek, Červinka, Kašpar 

         0:2(9:10,4:10)  (Vrabec)                        (Kapitola M.) 

3 : 2  Nejedlý L. , Nejedlý D.  –  Kapitola M. , Horáček 

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

4 : 2  Hron   –   Golda 

         2:0(10:7,10:6) 

4 : 3  Nejedlý,Hron,Krátký – Rožek,Červinka,Kapitola M. 

         1:2(10:5,7:10,9:10) 
5 : 3  Nejedlý D., Průcha, Srba – Němec, Golda, Kapitola J 

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

5 : 4  Hron , Krátký   -   Petr , Kapitola J. 

         0:2(7:10,9:10) 

5 : 5  Průcha , Brychta(Srba)  -  Červinka , Golda 

         1:2(10:8,5:10,7:10) 

Počet diváků cca 25  

Číselný popis vývoje utkání 0 : 1 , 2 : 1 , 2 : 2 , 4 : 2 , 4 : 3 , 5 : 3 , 5 : 5 

Popis rozhodující události 
 

Díky nepřízni počasí jsme poslední utkání základní části 
odehráli v tělocvičně. Změnili jsme nasazení dvojic a tak 
na sebe hned narazili elitní dvojky. Zpočátku byl průběh 
očekávaný, bod za bod. Po změně podání na Hrona se nám 
podařilo nedůrazné útoky chytit, potrestat a získat 1.set. 
Místo aby nás to uklidnilo, tak naopak nemohl Golda 
zakončit a domácí lehce srovnali. Třetí set kopíroval první 
až do devítek, kde ale domácí nezvládli tlak. Hron z horší 
náhry nezakončil. Naši si útok chytli, dobře připravili a 
nechytatelně zakončili – 0:1. V zápase 2D naše zkušená 
sestava nevyužila nabídnutou šanci v podobě vedení 1:3 a 
v druhém setu1:4. Vlastními chybami nastartovali domácí 
a ty už šancí na srovnání nepohrdli - 1:1. V zápase 1T hráli 
domácí znamenitě. Zato našim se nedařil příjem a ani 
náhra nebyla ok. Zkusili jsme vystřídat a pak i točit 
všemožně sestavou. Bylo to ale hanebně odehraný – 2:1. 
Srovnat se nám podařilo 2T. Zpočátku sice vázlo pole, ale 
po vystřídání se mezihra zlepšila, povedlo se i pár bloků. 
Domácí ztratili vedení o 4.body i svojí kazivostí a my se 
štěstím získali první sadu. Naši byli na koni, jezdili 



v obraně jak pili a Červa kraloval na síti – 2:2. V zápase 
3D nenavázali naši na minulý týden. V 1.setu se sice 
drželi, ale tentokrát nebyly útoky tak přesné a ani razantní, 
na rozdíl od domácích, kteří si bezchybně nahrávali a 
mohli tak lépe zakončit. V 2.setu se hra ještě více zhoršila, 
nepomohlo ani střídání a kluci prohráli velkým rozdílem – 
3:2. Bodovat v singlu bylo pro našeho Goldu převelice 
těžké. Zkušený Hron si na rozdíl od našeho borce asi 
„občas“ zatrénuje. Vynikající mezihrou si skvěle 
připravoval pozici pro zakončení, kde byl téměř 
nechytatelný. Honza sice již nekazil jako v minulosti, měl 
několik chycených útoků domácího hráče, ale útoky 
doprostřed kurtu nemohli stačit na zisk bodu – 4:2. 
V odvetných trojicích se nám v 1.setu nedařilo, domácí 
měli znovu vynikající obranu a Červinka navíc hodně 
kazil. Naštěstí se kluci v 2.setu herně zvedli, dřeli a sadu 
získali. Ve zkráceném 3.setu jsme chytli dva útoky 
domácích a sami zakončili. Za stavu 7:9 pro nás se nám 
nedařilo zápas ukončit. Domácí dřeli a i se štěstím srovnali 
na 9:9. Zápas ukončil až Červa smečí do boku blokaře a 
domácí polaři to měli oba do protipohybu, takže snížení na 
4:3. Naše 2T chtěla srovnat na průběžných 4:4, ale včera 
neměla svůj den. Stále se smečaři trápili jak s příjmem, tak 
i s jalovým útokem. V druhé sadě se to lehce zlepšilo a i za 
přispění domácích, kteří kazili, jsme set vyhráli. Ve 3.setu 
byla ale na hřišti zase už jenom domácí sestava – 5:3. 
Kluci trojku pokazili, ale v odvetných dvojkách si spravili 
chuť. Domácí silnou sestavu zaskočili(a nás taky), 
proměňovali totiž svoje útoky. Zápas ukončil za 9:9 
domácí Krátký, který poslal dobře připravený útok do 
těsného autu – 5:4. Naše 2D v posledním zápase zbytečně 
ztratila 1.set po nedůrazných útocích. V dalším průběhu 
zápasu se ale kluci vrátili k zodpovědné hře a ani střídáním 
domácích ve 3.setu se nenechali zaskočit.Dobře bránili a 
po dobré náhře už pro ně nevyl problém zakončit a srovnat 
tak na zasloužených 5 : 5. 

Komentář  Domácí byli favorité, přesto zápas skončil zaslouženou 
dělbou bodů. Po hrozné jarní části je pro nás potěšující, že 
se všichni hráči uzdravili, na podzim jsou v lepší formě a 
už se těší na playout do Modřic.  

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

15.9. 2013 Aleš Rabas Hráč 

 


