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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

SK Bělá

Hosté

SK Slavia Orlová
Sestava družstva
Červinka Martin
Kašpar Lukáš ( C )
Petr Martin
Němec Tomáš
Horáček Petr
Žídek Martin
Konečný David
Kučera Petr
Kalousek Daniel

0:1 Červinka, Žídek – Šlézar, Ertelt
(Horáček) 0:2 (5:10; 6:10)
0:2 Petr, Kašpar – Nečitelné ze zápisu.
0:2 (6:10; 9:10)
1:2 Červinka, Žídek, Němec – Nečitelné ze zápisu.
2:0 (10:5;10:9)
2:2 Petr, Kašpar, Kučera – Šlézar, Ertelt, ?
2:0 (10:4; 10:4)
3:2 Kalousek, Konečný – Nečitelné ze zápisu.
(Kučera) 2:0 (10:8; 10:4)
3:3 Petr – Nečitelné ze zápisu.
1:2 (10:8; 8:10; 9:10)
3:4 Červinka, Žídek, Němec – Šlézar, Ertelt, ?
1:2 (10:?; ?:10; 9:10)
4:4 Petr, Kašpar, Kučera – Nečitelné ze zápisu.
2:0 (10:2; 10:6)
4:5 Červinka, Žídek – Nečitelné ze zápisu.
0:2 (8:10; 9:10)
5:5 Petr, Kašpar – Šlézar, Ertelt
2:0 (10:7; 10:6)

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

0:2; 2:2; 3:2; 3:3; 3:4; 4:4; 4:5; 5:5
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V Sobotu 28. 6. 2014 nás čekal poslední zápas před
(chybějící opory, zlomové momenty, prázdninovou pauzou. Všichni jsme již věděli, že se nelze dostat
na druhou pozici a hrát o postup. Věděli jsme však, že
překvapivý výsledek zápasu)
potřebujeme alespoň bodík k tomu, abychom nesestoupili na
předposlední pozici. Soupeř k nám navíc dorazil oslabený a
nebylo pochyb, že jsme toho chtěli využít.
Popis rozhodující události

1D – 1D
Naše hra začala opravdu velkoryse pro soupeře. Domácí Žídek
dnes nemohl pomalu dotlačit příjem za podávací lajnu a
nezbývalo tak nic jiného než ho vystřídat. Střídání zlepšilo
příjem ne však kvalitu hry. Soupeř tak pohodlně vyhrál oba sety
a ujal se vedení.
2D – 2D
Naše druhá dvojice potvrdila přetrvávající mizérii našich dvojic.
Kašpar dnes neměl den a balóny od něj lítaly jako by kopal do
medicimbálu. Druhý set se z naší strany sice zlepšil, ale i tak to
nestačilo na výhru.
1T – 1T
První set naše trojice začala dobře produktivně a využívajíc
nezkušeného bloku soupeře. Druhý set se několikrát
nezabodovalo a vytvořilo o několik chyb více a měli jsme co
dělat, abychom druhý set neprohráli. Což se nakonec naštěstí
nestalo.
2T – 2T
Tento zápas byl v jednoznačné režii naší trojice. Hladká výhra
v obou setech a srovnání průběžného stavu utkání.
3D – 3D
Do třetí dvojice jsme od začátku nasadili našeho žáčka. Ten se
toho zprva zhostil zodpovědně. V průběhu setu však svůj náskok
kluci prohospodařili a tak nastalo střídání. Kučera s Konečným,
ztrátu celkem v poklidu smazali a set získali pro sebe. Do
druhého setu se opět vrátil Dan, jen s tím rozdílem, že šel dolů
David. Kůča s Danem se ukázala jako dobrá volba. V druhém
setu soupeři nedali moc čichnout k balónu a náš čtrnáctiletý
žáček si mohl zapsat svojí jubilejní zaslouženou výhru v druhé
lize. Kdyby mu bylo 18 let, tak by to měl za flašku ☺. Je také
nutné podotknout, že proti klukům taktéž nastoupil žáček nebo
dorostenec.
1S – 1S
Nepárová část nabídla divákům vyrovnaný souboj. Jednou byl
nahoře hostující hráč za chvíli zase domácí borec. Za tohoto
herního tempa se dospělo až do třetího setu, kde si hostující hráč
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vytvořil náskok 9:6. Domácí Petr to však nezabalil a vyrovnal na
9:9. Za tohoto stavu však hostující hráč nezaváhal a zápas
ukončil ve svůj prospěch.
1T – 2T
Naše trojice začala velmi slibně a první set získala pro sebe.
V druhém setu však hostující Šlézar našel recept na naši obranu.
Domácího Němce tím trápil až do konce zápasu. Jelikož mu
Němec, od půlky druhého setu, až do konce zápasu, chytl asi
jeden míč. Nebylo tedy jednoduché udržet s protivníkem krok.
Avšak i tak jsme prohráli až ve třetím setu 10:9. Červinka daný
moment neunesl a Němec mohl být rád, že v tu chvíli neměl
Červinka po ruce žádnou zbraň.
2T – 1T
Naše druhá trojice však potvrdila svojí formu a lehce si došla
v obou setech pro výhru.
Bylo jasné, že výsledek rozhodnout dvojice, ve kterých se
trápíme.
1T – 2T
V tomto zápasu nastalo očividné zlepšení naší dvojice, ale i tak
kluci vytvořili chybičky, které je stáli první set. V druhém setu
začali naši ještě lépe a hlavně bez chyb. Tím si kluci vytvořili
náskok 9:6. Pak však nastal z naší strany kolaps. Čtyři
neproměněné útoky za sebou. Katastrofa hadr. Takhle se
připravit o set je opravdu trestuhodné.
2T – 1T
Naše druhá dvojice však stála proti možnosti soupeřovy výhry.
Kluci zlepšili oproti prvnímu zápasu hru o 200%. Zlepšení hry
samozřejmě přineslo své ovoce v podobě obou vyhraných setů a
zajištění tak důležitého bodu.
S výsledkem nemůžeme být spokojení, oslabeného soupeře jsme
měli porazit. Dnes nám stačil bod ze zápasu, ale myslím, že
s ním byl dnes více spokojený soupeř. Nyní už nás však nemá co
tížit a tak doufám, že si po pauze zvedneme náladu výhrou.
Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

30. 6. 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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