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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK Bělá 

 

Hosté TJ Sokol SDS Exmost Modřice 

 

Sestava družstva Domácí: 

Kašpar Lukáš (C), Petr Martin, Líbal Marek, Kučera Petr, Židek Martin, 
Voříšek Radim, Voříšek Dušan, Adamec Jiří, Konečný David 

 

Hosté: 

Novotný Lukáš, Halva Filip, Štěpánek Jakub, Iláš Patrik, Hanus Jan, 
Burian David 

 

Počet diváků Cca 15 

 

Číselný popis vývoje utkání 

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

0:3, 2:3, 2:6 

 

 

Popis rozhodující události 

(chybějící opory, zlomové 
momenty, překvapivý výsledek 
zápasu) 

6. kolo – 9. 5. 2015 – Bělá 

 

1D-1D Petr M., Židek M. (Adamec J.) x Iláš P., Hanus J. 

Do první dvojice jsme opět nasadili Petra se Židkem a očekávali jsme 
zisk prvního bodu. V prvním setu ale Martin Ž. neměl svůj den, a tak 
přišlo střídání za Jirku. Hra se sice zlepšila, přesto jsme ale díky ztrátě 
na začátku setu tahali za kratší konec. Ve druhém setu nám už soupeř, i 
díky naší horší mezihře, obzvláště náhře, nedal téměř žádnou šanci na 
obrat. 0:1. 

 

2D-2D Kašpar L., Voříšek R. x Novotný L., Halva F. 

V druhé dvojici jsme chtěli skóre srovnat. Ovšem vstup do zápasu jsme 
měli špatný. V prvním setu měl Lukáš problémy s rotovaným podáním a 
díky horšímu příjmu se těžko bodovalo a set jednoznačně pro soupeře. 
Ve druhém se to o něco zlepšilo, přesto jsme vytvořili několik chyb a set 
prohráli. 0:2 

 

1T-1T Voříšek R., Konečný D., Kučera P. (Židek M., Kašpar L.) x Iláš 
P., Hanus J., Burian D. 

Obrat nenastal ani v první trojici. Kluci hráli hodně špatně, v poli jsme 
nechytili téměř žádný míč, špatně jsme si připravovali a následně kazili. 
Nepomohlo ani dvoje střídání a soupeř jednoznačně v obou setech 
zvítězil. 0:3. 

 

2T-2T Petr M., Voříšek D., Adamec J. x Novotný L., Halva F., 
Štěpánek J. 



Obrat mohla zajistit Martinova trojice. Zde zas naopak naše trojice 
nedala žádnou šanci soupeři. Kluci chytali a připravovali útok Martinovi 
a ten trpělivou hrou dělal bod za bodem. 1:3. 

 

3D-3D Voříšek D., Líbal M. x Štěpánek J., Burian D. 

Do třetí dvojice nastoupila vítězná z minulého týdne a kluci nezklamali. 
Hráli velmi zodpovědně, jas v mezihře, tak i v útoku. Soupeř nevěděl jak 
na ně a Marek s Dušanem si to pohlídali až do konce zápasu. 2:3. 

 

1S-1S Petr M. x Hanus J. 

V singlu přišla změna, kde nastoupil Martin. Ten si sice celkem dobře 
připravoval k útokům, jenže soupeř měl dobré pole, výborně si přijímal 
a téměř bezchybně útočil. V druhém setu sice Martin začal dotahovat, 
soupeř si to ale na konci setu pohlídal. 2:4. 

 

1T-2T . Kašpar L., Konečný D., Kučera P. (Voříšek R.) x Novotný L., 
Halva F., Štěpánek J. 

Této trojici se nedaří a nedaří. I když v prvním setu jsme ještě dokázali 
posledním míčem set vyhrát, hlavně i dobře hrajícímu Davidovi, 
ve druhém přišli chyby a set naopak těsně prohráli my. Ve třetím se 
chyby ještě víc kupily a set ztratili. 2:5. 

 

2T-1T Petr M., Voříšek D., Adamec J. x Iláš P., Hanus J., Burian D. 

V této trojici jsme živili ještě trochu naděje na zvrat. V prvním setu to 
vypadalo na hladkou výhru, kdy jsme soupeři povolili jen tři body. Ale 
v druhém najednou přestalo fungovat vše ze setu prvního, a tak přišlo 
střídání Marka. Hra se zlepšila, ale náskok soupeře jsme už stáhnout 
nedokázali. Ve třetím setu jsme udělali dvě chyby a soupeř trestal a 
zápas ukončil. 2:6. 

 

Komentář trenéra/kapitána 

(spokojenost/nespokojenost, 
nejlepší hráči, výkony 
rozhodčích) 

Dnes jsme odehráli naše nejhorší letošní utkaní. Až na lichou dvojici, 
kdy kluci zahráli perfektně, se nikomu nedařilo. I přesto, že soupeř přijel 
v neúplné sestavě, jsme chtěli získat alespoň bod. To se bohužel 
nepodařilo a musíme se z toho do dalšího kola poučit a víc bojovat. 

 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

10. 5. 2015 Lukáš Kašpar trenér-kapitán 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


