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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

SK Bělá

Hosté

NK R.U.M. Holubice
Sestava družstva
Červinka Martin
Kašpar Lukáš ( C )
Remeš Michal
Němec Tomáš
Horáček Petr
Žídek Martin
Konečný David
Kučera Petr

0:1 Petr, Kašpar – Žitňák, Hicl
1:2 (5:10; 10:8; 7:10)
1:1 Červinka, Žídek – Šišma, Pacejka
2:1 (10:4; 8:10; 10:8)
1:2 Petr, Žídek, Němec – Krejsek, Šikl, Šišma
(Remeš, Konečný) 0:2 (9:10; 8:10)
2:2 Červinka, Kašpar, Kučera – Žitňák, Hicl, Pacejka
1:2 (9:10; 10:5; 10:5) ( Havránek)
2:3 Horáček, Konečný – Krejsek, Šikl
0:2 (8:10; 8:10)
2:4 Červinka – Pacejka
1:2 (10:6; 2:10; 6:10)
3:4 Petr, Žídek, Němec – Žitňák, Hicl, Pacejka
2:0 (10:6; 10:5) (Havránek)
3:5 Červinka, Kašpar, Kučera – Krejsek, Šikl, Šišma
0:2 (7:10; 8:10)
4:5 Petr, Kašpar – Havránek, Pacejka
2:0 (10:6; 10:6)
4:6 Červinka, Žídek – Žitňák, Hicl
2:1 (9:10; 10:6; 10:9)

Cca 25 diváků
Číselný popis vývoje utkání
(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:4, 3:4, 3:5, 5:5
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Za sobotního odpoledne jsme očekávali soupeře z Holubic
(chybějící opory, zlomové momenty, k předposlednímu zápasu prvního kola. Na rozdíl od posledních
dvou zápasů nás již posílil Petr, a proto jsme chtěli urvat cenné
překvapivý výsledek zápasu)
dva bodíky do tabulky.
Popis rozhodující události

Do zápasu prvních dvojic jsme nasadili Petra s Kašparem, kteří
v předchozích zápasech podávali sympatické výkony. Dnes po
dvouzápasové pauze Petra však na své předchozí výkony
nenavázali. Velká nepřesnost v mezihře rozhodla o vítězství
soupeře v prvním setu. Ke konci setu se to zlepšilo a kluci set
vybojovali. Třetí set byl ve znamení pouze jednoho kvalitního
útoku našich hráčů. 0:1
Druhá dvojice Červinky s Žídkem začala na rozdíl od první
dvojice o hodně lépe. V prvním setu dovolila soupeři pouze 4
bodíky. Druhý set však kluci začali kazit na rozdíl od soupeře a
šlo se do třetího setu. V tom však domácí zabrali a soupeře
přetlačili. 1:1
Následovala hra trojic, kde Petrova trojice v prvním setu
zaostala pouze o bodík za soupeřem. Což byla velká škoda
s vědomím, že kluci vedli 9:7!!! V druhém setu kluci nadále
makali, ale soupeř svými klepanými útoky našim polařům
nedával velké šance. Balón jim lítal metr nad hlavou a naši
obránci se s těmito útoky nedokázali vypořádat. 1:2
Před druhou trojicí byla výzva na srovnání skóre. První set jsme
ale bohužel podlehli a to nejtěsnějším rozdílem. V druhém setu
jsme však soupeři dovolili pouze 5 míčů a v třetím rozhodujícím
setu nás soupeř nepřekonal ani jednou. 2:2
Střední pasáž zápasu měla určit, jak se bude zápas vyvíjet
nadále.
Naše lichá dvojice však nepředvedla to, co jsme od ní očekávali.
Kluci se vlastní mezihrou dostávali do nevýhodných pozic. Za
celý zápas se to nezlepšilo. Soupeř byl prostě v každém setu lepší
o dva body a naši kluci odešli z tohoto zápasu po právu poraženi.
2:3
Do singlu nastoupil Červinka. V prvním setu podal ne zcela
ideální, ale nekazivý výkon což stačilo. Druhý set byl úplný
opak. Červinka nemohl dostat balón do herního dvorce a tak to
pokračovalo i v třetím setu. Po vyhraném prvním setu velká
škoda a jedna z rozhodujících částí zápasu. 2:4
Následné trojice se bodově rovnoměrně rozložily. Nejdříve
Petrova trojce porazila soupeře. 3:4
Poté však Červinkova formace podlehla soupeři. 3:5
Nezbývalo nám tedy než vyhrát obě dvojice a pokusit se urvat
alespoň bodík.
Dvojice Petr, Kašpar se toho zhostila zodpovědně. Protivníkovi
dovolila pouze 6 balónů v každém setu a v pohodě si dokráčela
pro výhru. 4:5
Teď bylo na Červinkovi s Žídkem, aby vyhráli a srovnali stav
utkání. Ze začátku prvního setu jsme však vytvořili pár chyb,
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postupem jsme chyby eliminovali a body získali zpět a set
dovedli do stavu 9:9. Útok hostů jsme následně chytli a zaútočili.
Žídek trefil ruku soupeře to, však rozhodčí neviděl. Soupeři si
připravili útok a rozhozené domácí potrestali. Druhý set už
domácí nezaspali a v poklidu ho dovedli do vítězného konce.
Třetí set byl, bod za bodem do stavu 8:8 při následném útoku
zahrál Žídek nedůrazně a soupeř se dostal do vedení. Poslední
balón však Červinka vyškrábl a po náhře Žídka rozhodl o
konečném stavu utkání 5:5

Ze zpětného pohledu se musíme zamyslet a zlepšit hru liché
dvojice a singlu, díky kterým převážně prohráváme zápasy nebo
plně nebodujeme. Dnes však ovlivnila zápas i první dvojice,
která zahrála velmi podprůměrně, a hold nám ten bodík na konci
chyběl. Pochválit však musím celkem bojovný přístup týmu.
Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

10. 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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