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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK BĚLÁ 

 

Hosté MODŘICE „B“ 

 

Sestava družstva 
 
Červinka 
Golda 
Petr 
Kapitola Ji ří 
Kapitola Michal 
Rožek 
Remeš 
Rabas 
Horáček 
Kašpar ( C ) 
Čukan  ( T ) 

0 : 1  Červinka , Golda  -  Iláš , Novotný 

         0:2(8:10,6:10) 

 

0 : 2  Petr , Kapitola J.  -  Gryc , Feichtinger 

         0:2(6:10,8:10) 

 

0 : 3  Rožek,Petr,Golda,Kapitola J.– Gulda,Iláš,Feichtinger 

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

 

0 : 4  Červinka, Kašpar,Remeš – Novotný,Gryc,Zach 

         0:2(5:10,7:10)(Kapitola M.,Rabas)           (Vopelka) 

 
0 : 5  Golda  -  Iláš 

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

 

 

Počet diváků Cca 20 

Číselný popis vývoje utkání  0 : 5 

Popis rozhodující události  

Komentář trenéra/kapitána První dvě dvojice byly z naší strany bez „šťávy“. Jestli si 
někdo z nás myslel, že Modřice(bez Janeby) budou lehké 
sousto,tak nás z toho hosté velmi rychle po dvojkách 
vyvedli. 

 V obou trojicích jsme se už vrátili „na zem“, hráči jezdili 
a dřeli. Modřice ale byly po obou vyhraných dvojicích ve 
větší herní pohodě. Sice jsme v první trojce šli do třetího 
setu a věřili ve vítězství, ten jsme ale v útočné fázi vůbec 
nezvládli a po vedení 6:5 jsme třetí set v první trojici 
ztratili 6 :10.  

Hráči ve druhé trojici byli od začátku ještě pod větším 
tlakem, než naše první trojka. Bylo jasné , že případné 0:4 
je téměř nemožné otočit ! Zodpovědnost našim hráčům 
svazovala nohy(i hlavu). Po střídání se hra lehce zlepšila , 
ale totální frustrace ze špatného průběhu zápasu se 
projevila na konci druhého setu, kdy „vytek“ jak nahrávač, 
tak (do té doby  tahoun) smečař a zápas skončil z naší 
strany fiaskem. 

 V posledním zápase mistrovského utkání ukončil naše 
celodenní trápení v singlu hostující Iláš, který si povodil 



našeho nezvykle chybujícího a neproduktivního Goldu. 

 

  Skóre 0:5 (1:10) je naprosto zasloužené. 

 

 S tímto výkonem nemáme v 1. lize co dělat. Modřicím 
můžeme k jejich dnešnímu vítězství  jenom pogratulovat. 
Přesto věříme, že náš výkon z minulého týdne v Modřicích 
nebyl náhoda a opět zde po zlepšeném výkonu všech hráčů 
zvítězíme.  

 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

28.9. 2013 Aleš Rabas Hráč 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


