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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

NK Rozvíz – Ivanovice na Hané

Hosté

SK Bělá
Sestava družstva
Červinka Martin
Kašpar Lukáš ( C )
Petr Martin
Němec Tomáš
Horáček Petr
Žídek Martin
Konečný David
Kučera Petr

0:1 Gürtler, Šamalík – Petr, Kašpar
0:2 (7:10; 7:10)
1:1 Němec, Kabela – Červinka, Žídek
2:1 (9:10; 10:7; 10:9)
2:1 Šamalík, Nováček, Kabela – Červinka, Kašpar, Kučera
(Němec) 2:1 (4:10; 10:4; 10:5)
2:2 Gürtler, Deutsch P., Jičinský – Petr, Žídek, Němec
(Deutsch M.)0:2 (7:10; 7:10)
2:3 Deutsch P., Indra. – Konečný, Kučera
(Nováček) 1:2 (10:7; 8:10; 7:10) (Horáček)
3:3 Šamalík – Petr
2:0 (10:9; 10:6)
4:3 Šamalík, Nováček, Kabela – Petr, Žídek, Němec
2:0 (10:5; 10:8) (Konečný)
4:4 Gürtler, Deutsch P., Jičinský – Červinka, Kašpar, Kučera
(Deutsch M., Trnka) 0:2 (1:10; 4:10)
5:4 Gürtler, Šamalík – Červinka, Žídek
2:1 (10:5; 7:10; 10:8)
5:5 Němec, Kabela – Petr, Kašpar
(Jičinský) 0:2 (5:10; 8:10)

Počet diváků
Cca 50 diváků
Číselný popis vývoje utkání
(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

0:1; 2:1; 2:3; 4:3; 4:4; 5:4; 5:5

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

momenty, Za sobotního dopoledne jsme zavítali do nohejbalového stánku

NK Rozvíz – Ivanovice na Hané. Počasí nám moc nepřálo. Silný
vítr, který nám foukal do obličeje antuku a s balonem si
pohrával, jak se mu zachtělo, a stěžoval nám podmínky k hraní.
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První tři a půl zápasu nemá cenu vůbec nějak komentovat.
Nejednalo se zde o nohejbal, ale jen o přehazovanou. V průběhu
těchto zápasů foukal takový vítr, že hráči byli občas rádi, že
balón nějak přehodili. Rozhodčí Beneš má však asi rád
přehazování placírkou tam a zpět, tam a zpět. V těchto zápasech
nebylo výjimkou, že si takto soupeři přehodili balón třeba 6x
přes síť. A to snad nemluvit o tom, že rozhodčí Beneš „asi“
zapomněl oči nebo brýle doma.
Nakonec se nám po těchto třech zápasech podařilo rozhodčího
Beneše uprosit, a to skoro za cenu žluté karty. I většina domácích
uznala, že v takových podmínkách nejde hrát kvalitní zápas.
A tak se za stavu 2:1 a vyhraného prvního setu hostů se šlo do
haly.
HURÁÁÁ!!!!! „ Za hodinu stejně začalo pršet“
Hostující trojka v hale v klidu vyhrála i druhý set a zápas byl po
venkovním trápení srovnán na 2:2
Do liché dvojice za hosty nastoupili Konečný s Kučerou. Hra
však neměla žádný systém a účinek. V prvním setu byl ještě
vystřídán Kučera, což se nakonec ukázalo jako dobrý tah. První
set již nešlo zachránit, ale zato v následujících dvou kluci hráli
zodpovědně a donutili soupeře k chybám. Druhý i třetí set
vyhráli a pro nás získali cenný bod. 2:3
Do singlu se za hosty postavil již tradičně Petr. První set byl
vyrovnaný, ale to jen díky kazivosti podání soupeře, který však
stejně set získal pro sebe. Druhý set přestal domácí tak kazit a
byla z toho pohodlná jízda a výhra singlu pro domácí. 3:3
Čekali nás trojky. Na tuto disciplínu si věříme a také jsme
doufali, že hostující trojka Petr, Žídek, Němec nás znovu
dostanou do vedení. Hra hostující trojce byla mizerná. Němec
byl v poli jak cedník a ani jeho vystřídání výrazně nepomohlo.
Petr vypadal, že má z toho mozkový záchvat. Což se samozřejmě
promítlo v útoku. Domácí si na hostující trojce smlsli. 4:3
Následující trojice hostů to už byla jiná. Kluci si chtěli napravit
reputaci z první prohrané trojice. Domácí dostali nářez. První set
mohli být rádi, že nedostali s nulou a druhý set byli rádi za své
uhrané 4 body. 4:4
Na programu již zbývaly odvetné dvojice. Do první odvetné
dvojice za hosty nastupoval Červinka s Žídkem. Tito hráči se
prezentovali opět otřesným prvním setem. V druhém setu se již
hra zlepšila a přinesla úspěch. V třetím setu domácí využili
výhody příjmu a jednoho neproměněného útoku hostů a zápas
získali pro sebe. 5:4
V tuto chvíli jsme zase hráli o remízu
Hostující Petr s Kašparem tento zápas odehráli dostatečně dobře
a domácí nepustili do vedení v žádném setu. Tímto výkonem
hostujícím zajistili remízu.
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Tento zápas se nám nevydařil. Ze zápasu jsme si chtěli přivézt
dva body. Ze začátku jsme se nevyrovnali se špatnými
podmínkami a už se to s námi vezlo celý zápas. Dnes i naše silné
trojice zahráli podprůměrně. Jediným pozitivem je výhra liché
dvojice a vrůstající výkonost dvojice Petr, Kašpar.
Zklamáním je výkon Červinky a Němce. Doufejme, že si své dny
vybrali a příště potáhnou tým k vítězství.
Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

6. 4. 2014

Červinka Martin

Hráč „trenér“

Termín pro zaslání zprávy:
do konce prvního pracovního dne po skončení utkání na e-mail info@nohejbal.org
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