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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí
Hosté
Sestava družstva

TJ Sokol Třebíč
SK Bělá
Domácí:
Barák Leoš, Bláha Lukáš, Bláha Marek, Máca Martin, Spousta Jakub,
Široký Pavel, Švec Milan
Hosté:
Kašpar Lukáš (C), Konečný David, Kučera Petr, Líbal Marek, Petr
Martin, Voříšek Dušan, Voříšek Radim, Židek Martin

Počet diváků

5

Číselný popis vývoje utkání 2:0, 2:3, 3:3, 3:6
(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

Popis rozhodující události

7. kolo – 16. května – Třebíč

(chybějící
opory,
zlomové
momenty, překvapivý výsledek K utkání v Třebíči jsme za ideálního nohejbalového počasí nastoupili
zápasu)

v osmi hráčích.

1D-1D Bláha M., Máca M. x Líbal M., Voříšek D. (Židek M.)
Úvod zápasu se nám vůbec nepovedl. Nedařil se příjem, nahrávka lítala
po všech čertech, což se projevilo v útoku a rychle jsme prohrávali 6:1.
Postupně jsme ale zlepšili mezihru a set ještě dokázali otočit. Ve druhém
setu jsme se neustále drželi o míč nahoře, pak ale několikrát
nepochopitelně zkazili vlastní dobře připravený útok a soupeř nabídku
zkušeně využil (nepomohlo ani střídání). Rozhodující sada byla jako na
houpačce. Rychle jsme prohrávali 5:7, ještě rychleji otočili na 8:7. Za
vedení 9:8 jsme zkazili podání a za devítek to na sebe vzali rozhodčí,
když „přehlédli“ dotyk sítě a zároveň dvojdotek domácího hráče. 2:1 na
sety, 1:0 na zápasy.
2D-2D Bláha L., Široký P. x Petr M., Voříšek R.
Zápasem druhých dvojic jsme chtěli vyrovnat průběžný stav utkání.
Zkraje prvního setu to však na našem herním projevu příliš patrné nebylo.
Po zlepšené práci v obraně se nám přece jen podařilo soupeře dotáhnout.
Za devítek soupeř zasmečoval do sítě a set nám spadl do klína. Po změně
stran domácí hráči přidali na bojovnosti a několika chycenými a následně
proměněnými míči poslali zápas do tie-breaku. V něm nám bohužel
mnoho šancí nedali a v euforii si došli pro druhý bod. 2:1 na sety, 2:0 na
zápasy.
1T-1T Bláha M., Máca M., Švec M. x Líbal M., Petr M., Voříšek D.
V souboji prvních trojic nebylo moc o čem, neboť soupeř hořel v obranné
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činnosti. Ve druhém setu sice opět plály emoce po nesmyslném verdiktu
sudích, nic velkého z toho nakonec ale nebylo. 0:2 na sety, 2:1 na zápasy.
2T-2T Bláha L., Spousta J., Široký P. x Konečný D., Kučera P., Voříšek
R.
V tomto zápase nám vyšlo téměř všechno, na co jsme sáhli. Dobrý blok,
obrana, pestrá nahrávka i útok = důležitá výhra naší druhé trojice a návrat
do utkání. 0:2 na sety, 2:2 na zápasy.
3D-3D Spousta J., Švec M. x Kašpar L., Konečný D.
Ve vložené dvojici byla naše převaha masivní. Pěkně jsme si připravovali
útoky, a pokud jsme zrovna netrefili hráče, často jsme proměňovali.
Soupeř se sice snažil, ale herní kvalita byla na naší straně, což rezultovalo
v jasné výsledky v obou sadách. 0:2 na sety, 2:3 na zápasy.
1S-1S Široký P. x Petr M.
Do zápasu jednotlivců šel zkusit štěstí podruhé za sebou Martin Petr.
Soupeř byl ale nad jeho síly a zřejmě i nad možnosti kohokoliv z našeho
týmu. Singl je sice podivná disciplína, ale někdy může rozhodnout utkání.
Vzhledem k naší nelichotivé bilanci se na něj budeme muset zaměřit
v tréninku. 2:0 na sety, 3:3 na zápasy.
1T-2T Bláha M., Máca M., Švec M. x Konečný D., Kučera P., Voříšek R.
Důležitý zápas za vyrovnaného stavu jsme odehráli opět s přehledem a
celkem hladce zvítězili. Za vyzdvihnutí stojí několik bodových bloků
v každém setu. 0:2 na sety, 3:4 na zápasy.
2T-1T Bláha L., Spousta J., Široký P. x Líbal M., Petr M., Voříšek D.
Druhá trojice podala takticky vyzrálý výkon a pohlednou hrou opanovala
střetnutí. 0:2 na sety, 3:5 na zápasy.
1D-2D Bláha M., Máca M. x Petr M., Voříšek R.
Po tvrdém direktu v odvetných trojicích domácí hráči rezignovali a o
jeden tabulkový bod za případnou remízu se ani nepokusili zabojovat.
Naše dvojice navíc hrála v naprosté pohodě a soupeři míč prakticky
nepůjčovala. V prvním setu jsme za stavu 9:0 kazili podání, v setu
druhém se hra změnila spíše v tréninkovou exhibici. 0:2 na sety, 3:6 na
zápasy.
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost,
nejlepší
hráči,
výkony
rozhodčích)

Jsme spokojeni s výhrou, na druhou stranu si jsme vědomi toho, že
předvedená hra měla své rezervy. Utkání jsme zlomili ve trojicích, v nichž
jsme neztratili ani set. Kromě obvyklých tahounů zahrál výborně David
Konečný. Do druhé poloviny sezóny se musíme zaměřit na singl a
dvojice, v nichž stále velmi často nezvládáme vypjaté okamžiky
v koncovkách setů.
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Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

17. 5. 2014

Marek Líbal

Hráč

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