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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

SK Slavia Orlová

Hosté

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

1:0 Šlézar, Nezval – Kašpar, Konečný
2:0 (10:5; 10:5)
2:0 Mikula, Kawulok – Červinka, Žídek
2:0 (10:8; 10:8)
2:1 Šlézar, Ertelt, Volmon – Červinka, Kašpar, Kučera
0:2 (8:10; 8:10)
3:1 Nezval, Mikula, Kawulok – Konečný, Žídek, Němec
2:0 (10:9; 10:6)
4:1 Ertelt, Volmon – Němec, Kučera
(Balick) 2:1 (10:5; 6:10; 10:8)
5:1 Mikula – Červinka
2:1 (7:10; 10:9; 10:9)
5:2 Šlézar, Ertelt, Volmon – Konečný, Žídek, Němec
1:2 (8:10; 10:8; 9:10)
6:2 Nezval, Mikula, Kawulok – Červinka, Kašpar, Kučera
2:1 (10:8; 9:10; 10:7)

Počet diváků
Cca 10 diváků
Číselný popis vývoje utkání
(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

2:0, 2:1, 5:1, 5:2, 6:2
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Za brzkého sobotního rána jsme se vypravili v zoufalém počtu
(chybějící opory, zlomové momenty, šesti hráčů na zápas proti SK Slavia Orlová.
Popis rozhodující události
překvapivý výsledek zápasu)

Do první dvojice jsme nasadili dvojici Kašpar - Konečný. Kluci
spolu moc netrénují a to bylo znát i na hřišti. Navíc Kašpar
v tomto zápase jako zkušenější nepomohl a sám se trápil. Soupeř
nás jednoznačně přehrál ve dvou setech. 1:0
Ve druhé dvojici nastoupil Červinka se Žídkem, kteří chtěli
vývoj zápasu srovnat. Ze začátku drželi krok, ale vždy se v obou
setech našla dvě až tři zaváhání, která nás stála set. Přidáme-li
k tomu děravou obranu, tak výhra i v druhé dvojici šla za
domácími. 2:0
Následně jsme do trojice postavili naši zkušenější a
produktivnější trojici, aby zabránila soupeři poodskočit na 3:0.
Hra byla vyrovnaná, ale v každém setu se nám podařilo uhrát o
dva bodíky navíc a získat pro nás tak první výhru. 2:1
Teď jsme doufali ve vítězství naší druhé trojice a srovnání
vývoje utkání. Naši hráči se o první set rvali co to šlo, ale
nakonec jej se smůlou o bodík prohráli. Druhý set byl do stavu
5:5 kopií toho prvního, pak ale přišly naše dvě zbytečné chyby
což naši herní morálku srazilo a soupeře dostalo na koně 3:1.
Vložená dvojice byla z naší strany hrou dvou nahrávačů. Soupeř
dle očekávání v prvním setu nezaváhal a kluky deklasoval.
V druhém setu se však soupeř „asi“ zalekl výhry a zhoršil svůj
herní projev. Našim klukům to dodalo sebevědomí a soupeřům
porážku vrátili. Ve třetím setu se nám ale bohužel nepodařilo
navázat na výkon z prvního setu. 4:1
Do singlu se za nás premiérově postavil Červinka. Z mého
pohledu se jednalo o nejnapínavější a pro diváka nejatraktivnější
zápas dne. Souboj byl velmi vyrovnaný ve všech třech setech.
7:10; 10:9; 10:9. Na Červinkovi se však projevila netrénovanost
této disciplíny. Větší kazivost rozhodla o naší prohře, ač těsné.
5:1
V následné trojici se však štěstíčko zase přiklonilo na naši stranu.
Konečně další bodík. Kluci makali, eliminovali zbytečné chyby a
díky tomu dotáhli napínavý zápas do vítězného konce. 5:2
Naše první trojice však opět nedokázala uhrát druhý zápas. První
set jsme toho v poli moc nepobrali a prohráli. Druhý set jsme
vedli 8:4 a málem jej ještě prohráli 9:10. V třetím setu jsme se
nevrátili do herní pohody a soupeř nás celkem lehce přetlačil. 6:2
Do zápasu jsme nastoupili po únavné cestě a velmi nekompletní.
Herně to však nebyla taková tragédie. Musíme se naučit
v důležitých chvílích nekazit a za stavu 9:9 to urvat na naši stanu.
Díky těmto nevyhraným míčům prohráváme. Je načase se
pořádně zakousnout a začít sbírat zase bodíky.
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Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

5. 5. 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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