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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

TJ Sokol Prostějov

Hosté

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

1:0 Klaudy, Weisner – Kašpar, Petr
2:1 (7:10; 10:8; 10:7)
2:0 Roba, Procházka – Červinka, Žídek
2:0 (10:9; 10:6)
2:1 Valenta, Roba, Weisner – Petr, Kašpar, Kučera
(Ftáčník) 1:2 (10:8; 9:10; 8:10)
3:1 Klaudy, Omelka, Procházka – Červinka, Žídek, Konečný
2:0 (10:3; 10:4) (Němec)
4:1 Valenta, Matkulčík – Konečný, Horáček
2:0 (10:5; 10:4) (Kučera)
5:1 Roba – Kašpar
2:0 (10:5; 10:4)
5:2 Valenta, Robat, Weisner – Červinka, Žídek, Němec
(Ftáčník) 0:2 (6:10; 7:10)
5:3 Klaudy, Omelka, Procházka – Petr, Kašpar, Kučera
0:2 (8:10; 7:10)
6:3 Klaudy, Weisner – Červinka, Žídek
2:0 (10:5; 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, 5:3, 6:3
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V sobotu 21. 6. 2014 jsme zavítali do nohejbalového oddílu TJ
(chybějící opory, zlomové momenty, Sokol Prostějov. Avšak už od rána bylo patrné, že někteří hráči
nebyli zcela v herní pohodě. Prostě se ráno vzbudíte a cítíte, že se
překvapivý výsledek zápasu)
dnes na vás ani pták nevyprázdní.
Popis rozhodující události

1D – 1D
Naší hráči Petr s Kašparem nezačali vůbec špatně a první set
dobrý výkon udrželi až do konce setu.
V druhém setu již nebyli tak produktivní na útoku. Tím získal
kvalitně hrající soupeř druhý set.
Ve třetím setu Kašpar opět párkrát bodově nezakončil a bylo
jasné, že první zápas získají domácí. Škoda opěr pár chyb, které
jsme zase vytvořili, nás stáli výhru.
2D – 2D
Druhá dvojce začala taktéž dobře a vypracovala si slibný náskok.
Zá stavu asi tak 8:6 při podání soupeře se to zaseklo. Žídek
přestal bodovat a my nechali soupeře hrát a vyhrát první set.
Druhý set už byla z naší strany neproduktivní hra. Pokračování
konce prvního setu z naší strany a jasně dominující soupeř nám
nedal šanci.
1T – 1T
První trojice přinesli asi největší bitvu a nejhezčí zápas dne.
Dlouhé výměny a obětavá obrana na obou stranách. Takto
probíhaly všechny tři sety. Nakonec naši kluci měli trochu více
toho štěstíčka a touhy po výhře díky čemuž vyhráli.
2T – 2T
Ze strany domácích to byla standartní hra. Z naší strany to byl
humus hadr. Nešlo nic. Kdyby to šlo, tak vezmu lopatu a zakopu
se kilák pod kurt. Z kurtu jsme odešli potupeni a nic na tom
nezměnilo ani střídání.
3D – 3D
Naše dvojice chtěla navázat na domácí výhru. Dnes se však
potkali s velmi kvalitně hrajícím soupeřem. Myslím, že Prostějov
má jednu z nejlepších vložených dvojic. Rozdíl mezi naší dvojící
a dvojicí soupeře byl tedy propastný. Ani střídající Kučera
nezvednul naše hodnoty a tak kluci ve dvou setech jasně prohráli.
1S – 1S
Tragédie pokračuje. Toto není název žádného knižního výtisku.
Tak totiž pokračovala naše hra. Kašpar zastupující naší
nepárovou disciplínu, dostával v prvním setu solidní školu. Na
konci setu však ještě zabojoval a nějaké bodíky získal, k výhře to
však mělo daleko.
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Druhý set byl obdobný a tak se Kašpar na kurtu moc nezdržel a
náš soupeř po dvou hodinách získal jistý jeden bod.
1T – 2T
Naše trojice Červinka, Kašpar, Němec hraje jak na houpačce.
Tento zápas, toho byl naprostým důkazem. Oproti prvnímu
zápasu se kluci zlepšili o 100% a bylo se konečně na co dívat i
z naší strany. Zlepšení naší hry přineslo své ovoce a to rovnou
v obou setech.
2T – 1T
Naše první trojice využila našeho nástupu. Kluci potvrzovali svůj
kvalitní herní projev z prvního zápasu. Dobře technicky hrající
soupeř se bránil, ale kluci si nepřipustili prohru a tak oba sety po
velkém boji získali pro sebe.
1D – 2D
Teď bylo jen na Červinkovi s Žídkem porazit soupeřovu první
dvojici a dát rozjetému Petrovi s Kašparem možnost uhrát
remízu.
Dnes to však pro naše kluky nebyl dvojkový den. Ze začátku
nešel příjem, a když už šel příjem, tak jsme se neprosazovali.
V políčku jsme toho také moc navíc nepředvedli. Soupeř si tak
klidně došel v obou setech pro konečný bod zápasu.
.
Dnes to z naší strany po většinu času nebyl zrovna dobrý
nohejbal. Zvláště pak ve dvojicích, kde jsme nezískali ani bod.
S tím nejde vyhrávat zápasy a ani remizovat. Pozitivní může být
akorát výkon naší první trojice. Musíme zabrat a pokusit se uhrát
ještě nějaký zápas.
Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

22. 6. 2014

Červinka Martin

Hráč

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

1

Strana 3 (celkem 3)

