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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK Bělá 
 

Hosté  

TJ Sokol Prostějov 
Sestava družstva 
 
Červinka Martin 
Kašpar Lukáš ( C ) 
Remeš Michal 
Němec Tomáš 
Horáček Petr 
Žídek Martin 
Konečný David 
Kučera Petr 
Kalousek Daniel 
 
 
 

1:0 Červinka, Žídek – Klaudy, Weisner 
2:0 (10:7; 10:6) (Ftáčník) 

2:0 Kašpar, Kučera – Robat, Procházka 
2:1 (4:10; 10:7; 10:9) 

2:1 Červinka, Kašpar, Kučera – Valenta, Robat, Weisner 

(Remeš) 1:2 (10:7; 9:10; 6:10) 
2:2 Žídek, konečný, Němec – Klaudy, Omelka, Procházka 

1:2 (10:8; 6:10; 9:10) 
2:3 Horáček, konečný – Valenta, Matkulčík 

(Remeš) 0:2 (5:10; 5:10) 
2:4 Kašpar – Robat  

1:2 (3:10; 10:5; 7:10) 
3:4 Červinka, Kašpar, Kučera – Klaudy, Omelka, Procházka 

0:2 (9:10; 7:10) 
3:5 Žídek, konečný, Němec – Valenta, Robat, Weisner 

 2:0 (7:10; 6:10) 
4:5 Červinka, Žídek – Robat, Procházka 

2:1 (8:10; 10:6; 10:9)   
4:6 Kašpar, Kučera – Klaudy, Weisner 

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

 
Počet diváků  

Cca 15 diváků 

Číselný popis vývoje utkání 
(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

 

2:0, 2:4, 3:4, 3:5, 4:5, 4:6 

 



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

 Do sobotního zápasu proti TJ Sokol Prostějov jsme nastoupili 
bez klíčového hráče Petra. 

Z tohoto důvodu jsme museli improvizovat ve dvojicích a 
trojicích. 

Do prvních dvojic nastoupila domácí první dvojice Červinka, 
Žídek. Začátek zápasu byl ze strany domácích trochu vlažný a 
neefektivní. Postupem času se však domácí vzpamatovali a začali 
hrát hru, kterou chtěli. Naopak hostující Weisner hořel. Díky 
těmto událostem domácí získali první set. V druhém setu využili 
domácí krize Weisnera a v klidu si došli pro vítězství 1:0 

 Do druhé dvojice nastoupil ke Kašparovi alternující Kučera. 
První set byl hrou ve jménu tragédie domácích, výsledek 4:10 
mluví za vše. Do druhého setu již nastoupili domácí jak 
vyměnění. A dle toho se odvíjela i hra. Nyní byl zápas 
vyrovnaný s tím rozdílem, že naši kluci dokázali v poli sebrat pár 
balónů navíc. Díky tomu druhý set získali pro sebe. Třetí set 
probíhal ve stejném duchu hry a díky tomu se kluci dostali za 
stavu 9:9 k příjmu a útoku. Naštěstí soupeř zariskoval podání a 
ku prospěchu nás ho zkazil. Dlouho sem neviděl zkazit podání 
za 9:9 ve třetím setu. 2:0 

 Toto vítězství dvojice bylo neočekávané a znamenalo poprvé 
v této sezóně vstup do zápasu s dvoubodovým náskokem a to 
proti prvnímu týmu tabulky. 

 Do následující trojky šla hned první trojice domácích, která 
chtěla navýšit náskok. První set byl ze začátku vyrovnaný, ale ke 
konci se domácí utrhli a set vyhráli. Druhý set byl skoro jak přes 
kopírák, s tím rozdílem že za stavu 9:7 se pro domácí hra u 
domácího Červinky zasekla. Dvě chyby a třetí neproměněný útok 
byl potrestán. Takhle ztratit druhý set. � Horší na tom bylo, že 
třetí set se Červinka nemohl prosadit, ač nekazil. Soupeř toho 
využil a vyhrál. Za konec druhého setu a třetí set bych si nejradši 
nakopal ze předu do pr..le. 2:1 

Druhá naše dvojce se šla pokusit získat znovu dvoubodové 
vedení. 

A to v prvním setu také splnili. Druhý set se jim nepovedl a 
prohráli jej. Třetí set byl vyrovnaný bohužel se šťastnější 
koncovkou pro hosty. Možná kdyby ze strany domácích lépe 
fungovala náhra a blok mohlo to být jinak. Zde nám chyběl Petr. 
2:2 

Vložená dvojice byla pokračováním neúspěchu. A ani střídání 
nemělo velký úspěch. Jasná prohra ve dvou setech. 2:3 

 Do singlu nastoupil Kašpar. První set byla z jeho strany pouze 
rozcvička, v které dostal náležitý náklep. Do druhé setu byl již 
rozcvičen a porážku z prvního setu soupeři vrátil. Třetí set 
z mého pohledu rozhodly dvě chyby rozhodčích a dva úžasné 
kopy soupeře. 2:4 

 Odvetné trojice byli velmi vyrovnané. Oba sety 10:9 pro 
domácí. Kdy musím vyzdvihnout soupeře, který se v druhém 
setu za stavu 9:9 přiznal k saku. V součastném nohejbalu téměř 
nevídané. 3:4 
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Po této trojici z důvodu deště nastal přesun do haly. 

V hale nastoupila naše druhá trojice a bohužel znova neúspěšně. 
Něco tam chybělo. Konečný chtěl asi soupeřům zlámat žebra a 
Žídek s vidinou bodu riskoval údery. Tento styl hry nelze 
aplikovat. 3:5 

Ted už bylo jasné, že výhry nedosáhneme, ale i tak následující 
dvojice chtěla dát ještě naději na remízu.  

 První set jsme prohráli a to právem. Více chyb bylo na naší 
straně. V druhém setu se nám ale podařilo chyby eliminovat a 
k tomu chytnou nějaké útoky soupeře. A šlo se do třetího setu. 
Ve třetím setu jsme si udělali balón náskok, ale na konci setu 
jsme vyrobily chyby a dali možnost soupeři za stavu 9:9 útočit. 
Útok však reflexivně Červinka chytl a následné při útoku zavřel 
oči a balon narval co to šlo. Soupeř ránu nezpracoval, a mi byli o 
krok blíže remíze. 4:5 

 Naše poslední dvojice však nestačila na soupeře. Kluci se 
snažili, co to šlo, ale soupeř hrál s větším přehledem a přesností. 
Klukům nedal šanci ani v jednom setu. 4:6 
První prohra � škoda i bez Petra bylo minimálně na remízu. 

  

 Zápas nemohu hodnotit vyloženě negativně, ačkoli jsme poprvé 
prohráli. Hráli jsme bez Petra a bylo minimálně na remízu, která 
by utkání více slušela. Jediné k postesknutí je pokles výkonnosti 
trojic.  

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

27. 4. 2014 Červinka Martin Hráč „trenér“ 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


