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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

TJ Spartak Třebíč

Hosté

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

1:0 Široký, Máca – Červinka, Žídek
2:0 (10:8; 10:6)
2:0 Bláha L., Kostka – Kašpar, Kučera
2:1 (10:8;4:10; 10:9)
2:1 Široký, Máca, Bláha M. – Červinka, Žídek, Němec
0:2 (6:10; 4:10)
2:2 Kuchařík, Bláha L., Kostka – Kašpar, Konečný, Kučera
(Krajl) 0:2 (7:10; 8:10)
3:2 Bláha M., Krajl – Konečný, Němec
2:0 (10:7; 10:2)
4:2 Bláha L. – Kašpar
2:0 (10:3; 10:2)
4:3 Široký, Máca, Bláha M – Kašpar, Konečný, Kučera
0:2 (9:10; 5:10)
4:4 Kuchařík, Bláha L., Krajl – Červinka, Žídek, Němec
(Kostka) 0:2 (6:10; 2:10)
5:4 Široký, Máca – Kašpar, Kučera
2:0 (10:8; 10:5)
5:5 Bláha L., Kostka – Červinka, Žídek
(Kuchařík) 0:2 (8:10; 6:10)

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

2:0, 2:2, 4:2, 4:4, 5:4, 5:5

Pro pozitivní ohlas z minulého zápisu se vám i dnes pokusím
(chybějící opory, zlomové momenty, vylíčit průběh utkání tak, jak nejlépe dokážu. Avšak venku je
krásně tak nečekejte, že si zde budu pařit zadek 4 hodiny ☺
překvapivý výsledek zápasu)
V sobotu 7. 6. 2014 jsme zavítali do Nohejbalového chrámu
Spartaku Třebíč. Bylo vedro na chcípnutí a naše sestava tvořila
Popis rozhodující události
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pouze 6 hráčů, kde nám pro dnešní zápas chyběl Petr a dalších x
hráčů, kteří se neúčastní celou sezónu. Tento zápas pro nás byl
dosti důležitý a chtěli jsme v něm odskočit hráčům ze spodní
poloviny tabulky a sami se přiblížit prvním čtyřem týmům.
1D – 1D
Za náš oddíl do toho zápasu nastoupili Červinka s Žídkem, kteří
pro dnešní zápas měli být nejúdernější dvojicí. Na druhé straně
stála i soupeřova nejsilnější dvojice.
Začátek setu z našeho pohledu nebyl vůbec dobrý. Špatné příjmy
Žídka nutili Červinku nahrávat z podávací lajny. Žídek z těchto
náher kazil nebo nebodoval. Soupeř se tedy pohodlně dostal do
vedení, které si udržel až do konce setu a to i když se naše hra
zlepšila. 10:8
Druhý set byl skoro totožnou kopii toho prvního, ač příjmy už
byly lepší. Útok byl nedůrazný s chybami. Žídek měl v tomto
zápase úplně vybité baterky. Soupeř si set s přehledem pohlídal a
ujal se vedení. 10:6; 2:0 (1:0)
2D – 2D
Do tohoto zápasu nastoupila slepená dvojice ve složení Kašpar a
Kučera. Nesehranost těchto hráčů byla znatelná od samého
začátku. Kluci se po kurtu trochu hledali. Kašpar ne zcela ideálně
nahrával, což pro spíše obraného Kučeru byl problém. Soupeř
nezaváhal a set získal pro sebe. 10:8
Druhý set byl úplně jiný. Soupeř asi dostal úpal nebo dostal
nějaký záchvat. Našim hráčům daroval zhruba 6 bodů. Kluci
tímto dárkem nepohrdli a soupeře deklasovali. 4:10
Třetí set se již hrálo zase naplno. Bohužel z naší strany přišly 4
chyby. Dvakrát špatně zpracovaný výběr, jeden zkažený útok a
jeden nedůrazný útok. Soupeř nebyl o mnoho produktivnější, ale
i tak vytvořil o chybičku méně, což rozhodlo. 10:9; 2:1 (2:0)
1T – 1T
V prvních trojicích na sebe narazili elitní formace. Dnes to byl
však Červinkův den. Ze začátku mi kluci v poli nepomohli „
vymýšleli za soupeře“, po následné instrukci už ale nebylo co
řešit. Červinka soupeři nedal k balónu moc čichnout, k tomu na
útoku přispěl Žídek a případné útoky soupeře kluci sbírali
s prstem v nosu. 6:10
Druhý set již bylo pouze mučení soupeře a jednoznačné
představení naší trojice. Stav mluví za vše. 4:10; 0:2 (2:1)
2T – 2T
Do této trojice místo chybějícího Petra zaskočil Konečný. Po
divácké stránce to byl děsný nohejbal a to z obou stran. Naši
hráči dávali takové pecky, že to sotva dolítlo k soupeři. Navíc
všechno krátké smeče hnedka za síť. Soupeř se asi nechtěl nechat
zahanbit tak hrál stejně špatně ☺ Nekonečné výměny. Naši hráči

Rozpis dlouhodobých soutěží 2014 – příloha 11

toho naštěstí méně zkazili a to rozhodlo o výhře prvního setu
v náš prospěch. 7:10
Druhý set pokračoval v duchu prvního setu. Naši se však i
párkrát dobře ukopli. Navíc Konečný, který se občas na síti motal
jako by měl 2 promile, pár balónů zablokoval. Každý má svůj
styl, důležité je, že byl úspěšný. 8:10; 0:2 (2:2)
Nyní šla sranda stranou a my potřebovali z následných dvou
zápasů, alespoň jeden vyhrát, abychom mohli pomýšlet na výhru.
3D – 3D
Naše elitní dvojice Konečný a Němec nastoupili na hřiště a
pustili se do soupeře s takovou vervou, že sem v půli setu utekl a
šel se vyzvracet. Naše lichá dvojice hrála opět neuvěřitelný duel
ku prospěchu soupeře. To neomlouvá ani to, že v ní hrál Němec
jako nahrávač. Příjem musí umět každý hráč, i když se probudí
ve 3 ráno. Přitom soupeř nebyl také nějak extra kvalitní, naše
dvojice má asi ale blok v hlavě, a proti dvěma zdravým hráčům
nevyhrají. Jestli sem psal, že předchozí trojice byla nepohledná,
tak toto byl opět HUMUS HADR.
Soupeř samozřejmě oba
sety vyhrál.
První set poměrem 10:7 což by ještě šlo.
Druhý set však domácí vyhráli 10:2
Stav utkání se tedy opět přiklonil k domácím. 2:0 (3:2)
1S – 1S
Nezbývalo než vkládat naději do Kašpara, který své poslední dva
singlové zápasy přetavil ve vítězství. Dnes se však utkal
s Bláhou, který byl herně někde jinde. Lukáš mohl jenom smutně
koukat, jak body přibývají soupeři. Byl to neuvěřitelný klepec
v kterém Lukáš za dva sety uhrál pouze 5 míčů.
První set 10:3
Druhý set 10:2
Soupeř nám zase odskočil o dva body 2:0 (4:2)
1T – 2T
Nyní jsme věděli, že to naše formace bude mít velmi těžké,
obzvlášť pokud budou hrát stejně jako první zápas trojic.
Kluci se však zmátožili. Hráli bojovně a obětavě. Soupeřovi
nepestré útoky v poli pobírali a svůj podíl má blok „opilého
opičáka“ ve ztvárnění Davida ☺ První set byl náš. 9:10
Druhý set byl již více jednostranný. Kluci svou suverenitu na
hřišti proměňovali a ani špatně pískající rozhodčí s tím nic
nenadělali. 5:10 0:2 (4:3)
2T -1T
Z počátku Červinkovi svítilo do očí a to se projevilo i na začátku
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setu. Poté šel Červinka hrát sám z prvního kolíku a už to bylo o
něčem jiném. Červinka potvrzoval dnešní formu z prvních trojic
a soupeřův náskok nejdříve dotáhl a poté pohodlně předběhl.
6:10
V druhém setu už to byla krasojízda. Soupeři nepomohlo ani
střídání a naše trojice tu soupeřovu rozsekala. Červinka set
uzavřel přes ruku kopaným klepákem do áčka po kterém se
soupeř sotva podíval. 2:10 0:2 (4:4)
1D – 2D
Kašpar s Kučerou v tomto zápase dřeli a makali, ale kvalita hry
byla na druhé straně. Domácí dvojice dnes předváděla dobrý
výkon a právem také obě své dvojice dnes vyhrála. Naší hru vždy
poznamenají chyby v mezihře a díky těmto nepřesnostem jsme
prví set prohráli 10:8 a druhý set 10:5; 2:0 (5:4)
2D – 1D
Naše dvojice začala stejně jako v prvním zápase, špatný příjem a
špatný útok. Soupeř nám z počátku setu dával na frak. Žídek se
však v průběhu setu probouzel a my postupně stahovali náskok
soupeře. Za stavu 8:8 jsme chytli útok a následně jej proměnili a
konečně se dostali bodově před protihráče, kteří to neunesli a
následný svůj útok neproměnili a darovali nám tak první set. 8:10
V druhém setu byl již Žídek v herní pohodě a ukazoval svojí
kvalitu. K vidění byli patičky ale i klepák až přes plot.
Nedůrazné koncovky soupeře jsme také využívali a tím si
utvořili pohodlný náskok, který jsme udrželi až do konce setu.
Tímto jsme srovnali na konečný nerozhodný výsledek. 6:10; 0:2
(5:5)
V tomto zápase bylo i na výhru a stačil nám k tomu jediný bodík
v druhé dvojici. S přítomností Petra věřím, že bychom toto utkání
vyhráli. Na druhou stranu soupeř ukázal také svojí kvalitu a to
především v první dvojici a singlu. Myslím, že nerozhodný
výsledek je spravedlivý pro obě strany.
Jedinou černou stránkou byli dnes rozhodčí. Často nevěděli co se
na hřišti děje. Byli nerozhodní a k tomu ještě slepí.
V zápase 1T – 2T zahráli domácí balón do sítě a rozhodčí
našemu hráči pískl sako, ač to bylo teoreticky nemožné, aby ho
měl. Rozhodčí si za tímto rozsudkem tak stál, že domácím
rovnou otočil bod. Druhý rozhodčí však sako neviděl a rozhodlo
se o novém balónu. Tak jsme dostali podání a soupeř bod a ani
po upozornění a to hlasitém se to nezměnilo.
Tito rozhodčí, kteří tomu nerozumí a nic nevidí, jsou ostudou a
sežral bych jim licenci a vrátil jim ji do ruky, až by mě prošla
trávicím traktem. Utkání pískali Kuchařík a Vít.
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Dnes jsme vyhráli všechny zápasy trojic, což je velmi pozitivní.
Škoda jen chybějícího Petra, který nám chyběl ve dvojicích, což
velmi ovlivnilo zápas. Remíza je tedy pro tento zápas
spravedlivá. Dobrým příslibem je forma Červinky, který konečně
zahrál jako v předchozí sezóně.
Do
Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

8. 6. 2014

Červinka Martin

Hráč

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