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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice 
„B“  

Hosté  

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

 

0:1 1D x 1D 
0:2 2D x 2D 
0:3 1T x 1T 
1:3 2T x 2T 
2:3 3D x 3D 
2:4 S x S 
3:4 1T x 2T 
4:4 2T x 1T 
5:4 1D x 2D  
6:4 2D x 1D 

 
 

Počet diváků  

Cca 30 diváků 

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

 

0:3; 2:3; 2:4; 6:4 

 



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

Do první dvojice za nás nastoupili Petr spolu s Kašparem. Zápas 
byl vyrovnaný a dramatický a díky zodpovědnému výkonu jsme 
jej vyhráli. 0:1 

V druhé dvojici nastoupili Žídek s Červinkou. Zápas probíhal 
téměř stejně jako první dvojice se šťastnější koncovkou pro naše 
hráče. 0:2 

Tempo hry nepolevovalo a v první trojici Petr spolu s Kašparem 
a Kučerou musely hodně zabrat, což se jim nakonec povedlo a 
my měli krásný start do zápasu. 0:3 

Následná trojice byla celkem také vyrovnaná nato, že jsme toho 
v poli nějak významně mnoho nepochytli a útok si také 
připravovali špatně. Nakonec to ale rozsekl Červinka, který na 
konci setů zkazil a soupeřům daroval první bod. 1:3 

Hra vložených dvojic byla zárukou parodie na nohejbal a naši 
hráči zase potvrdili svoji neschopnost vyhrát a tak drží krásnou 
statistiku 6 proher v řadě. No alespoň už víme kdo má nejhorší 
lichou dvojici v soutěži. 2:3 

Do následného singlu nastoupil Kašpar, který si šel odbýt svoji 
premiéru. A trénink této disciplíny se pro Kašpara vyplatil. Ač to 
nebyl jednoduchý zápas Kašpar, ale zápas dovedl do vítězného 
konce. Konečně jsme vyhráli i singl. 2:4 

A to byl poslední náš bod v tomto zápase.  

Následnou trojici Červinka zase pohnojil. 3:4 

Pak kluci v dramatickém zápase také podlehli 4:4 

V dvojici byl Červinka úplně bez života a nervově to neustál a po 
dvojici odešel do kabin 5:4 

A v poslední vyrovnaný zápas se také nepodařilo přetavit ve 
výhru. 6:4 

Myslím, že po tak slibném začátku jsme to velice zkušeně 
podělali. 

 

   

 

 Po velmi slibném začátku, jsme nedokázali utkání dovést do 
vítězného konce, což je velká škoda. Takovéto šance by se mělo 
využít. Nejhorší hrou se prezentoval Červinka a lichá dvojice. 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

26. 5. 2014 Červinka Martin Hráč „trenér“ 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


