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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

NK Rozvíz – Ivanovice na Hané

Hosté

SK Bělá

Sestava družstva

Domácí:
Zemánek Petr, Gürtler Tomáš, Deutsch Martin, Trnka Dušan, Šamalík
Martin, Deutsch Petr, Indra Pavel, Vaculík Dušan, Vémola Jaroslav,
Dvorský Karel
Hosté:
Kašpar Lukáš (C), Líbal Marek, Kučera Petr, Konečný David, Voříšek
Radim, Voříšek Dušan

Počet diváků

Cca 45

Číselný popis vývoje utkání

0:2, 1:2, 1:4, 2:4, 2:5, 3:5, 3:6

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

Popis rozhodující události

9. kolo – 30. 5. 2015 – Ivanovice n. Hané

(chybějící
opory,
zlomové
momenty, překvapivý výsledek Do Ivanovic jsme přijeli pouze v šestičlenné sestavě.
zápasu)

Za mírně povětrnostního, ale slunečného počasí, se celé utkání, až na
krátké přerušení kvůli dešti, odehrálo na antukových kurtech.

1D-1D Zemánek P., Gürtler T. x Líbal M., Voříšek D. (6:10, 9:10)
Do první dvojice jsme nasadili Marka s Dušanem, kteří se skvěle
osvědčili v předchozích zápasech. Kluci hráli precizně, četli hru
domácích, skvěle si připravovali a následně bodovali. První set jsme
získali s náskokem, druhý už šel bod za bod a skončil pro nás
nejtěsnějším míčem. Naši kluci za celé dva sety udělali pouze jednu
chybu a zaslouženě vyhráli. 0:1
2D-2D Šamalík M., Dvorský K. (Vémola J.) x Kašpar L., Voříšek R.
(4:10, 8:10)
Do druhé dvojice šel Lukáš s Radimem a chtěli nevydařené dvojky po
minulém týdnu napravit. Do zápasu doslova skočili a v prvním setu
domácím nedali šanci, ve druhém už byl zápas o něco vyrovnanější, ale
my si bojovností utrhli pár bodů navrch a náskok už nepustili. Konečně
se nám opět vydařily první dvojice a domácí jsme zaskočili. 0:2
1T-1T Zemánek P., Gürtler T., Deutsch P. x Líbal M., Kučera P.,
Voříšek R. (10:8, 10:9)
V první trojici jsme chtěli náskok ještě zvýšit. Jenže to se v prvním setu
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vůbec nedařilo, příjmy nám zůstávaly převážně na podávačce, náhra
nechodila dobře a útok byl bez razance. To už bylo 5:1 pro domácí, a tak
přišla změna. Kluci se prohodili na náhře a hned to bylo o něco lepší, ale
náskok soupeře se už nepodařilo stáhnout. Ve druhém už kluci hráli o
dost lépe, přesto ale byli krok za domácí sestavou. 1:2
2T-2T Šamalík M., Vémola J., Dvorský K. x Kašpar L., Konečný D.,
Voříšek D. (10:5, 9:10, 8:10)
Nezbývalo nám, než v druhé trojici zabojovat. V prvním setu se ale kluci
dopustili několika chyb a set byl ztracený. Ve druhém se to ale změnilo
a bojovností v poli a trpělivou hrou jsme uhráli set pro nás. Vstup do
třetího se nám vůbec nepovedl a prohrávali jsme 7:5. Přišlo ale přerušení
kvůli velkému větru a prudkému dešti. Po cca půl hodině se pokračovalo
ve hře. Nám pauza vlila asi novou krev do žil, podařilo se nám domácí
pochytat a otočit stav na 7:8, což už jsme si pohlídali a zápas dovedli do
vítězného konce. 1:3
3D-3D Deutsch P., Indra P. x Kučera P., Konečný D. (4:10, 10:8, 9:10)
Tento zápas byl jako na houpačce a mě stál další vypadané vlasy ☺.
První set naši odehráli téměř bezchybně a s velkým náskokem vyhráli.
Ve druhém jsme sice o pár bodů vedli, ale kluci se asi zalekli vítězství a
zápas zdramatizovali, když několika chybami nechali soupeře dotáhnout
a set ztratit. Ve třetím jsme jednou vedli my, jednou domácí, pak opět
my. Až to bylo 9:9, ale kluci zabojovali a dotáhli to k výhře. Kolikrát se
divím, co se dá ve zkráceném setu všechno stihnout. 1:4
1S-1S Zemánek P. x Voříšek R. (10:6, 10:5)
V singlu měl svoji premiéru Radim, který mohl jen překvapit. Radim
hrál sice dobře, ovšem na výborného domácího borce nestačil a domácí
stáhli náskok. 2:4
1T-2T . Zemánek P., Gürtler T., Deutsch P x Kašpar L., Konečný D.,
Voříšek D. (10:8, 8:10, 9:10)
Tento zápas byl velmi vyrovnaný, byl to spíš souboj v poli než souboj na
síti. V prvním setu se ale z výhry radovali domácí, v druhém naopak my.
Třetí set, ačkoliv jsme si udělali malý náskok, který jsme záhy ztratili,
dospěl až do stavu 9:9. Po několika výměnách jsme ale nakonec
vítěznou „střelu“ dali my. 2:5
2T-1T Šamalík M., Vémola J., Dvorský K. x Líbal M., Kučera P.,
Voříšek R. (7:10, 10:3, 10:7)
Zápas mohla ukončit druhá trojice. A to se také nejprve dařilo. V prvním
setu jsme hostující smečaře chytali a z toho následně i bodovali,
obzvlášť Radim několikrát využil špatně postaveného domácí blokaře.
Na konci druhého setu domácí vystřídali blok, to už ale náš náskok
dotáhnout nedokázali. Jenže v druhém setu už to tak hrát nešlo a přestali
jsme bodovat, ale i chytat pole. Toho soupeř využil a jasně set získal pro
sebe. Ve třetím setu hned přišla nevynucená chyba – zkažené podání.
Poté díky naší pokračující útočné i obranné nemohoucnosti se set už
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vyhrát nepodařilo. 3:5
1D-2D Zemánek P., Gürtler T. x Kašpar L., Voříšek R. (9:10, 6:10)
V záloze byli ale obě naše sestavy dvojic. Končit ale chtěla hned ta
s Lukášem a Radimem. V první setu se to převážně táhlo bod za bod,
přesto jsme se těsným výsledkem z výhry radovali my. Ve druhém jsme
už ale několikrát soupeře chytli (i díky dvěma nahrávkami přehranými
na naši půlku) a potrestali, a tím si udělali náskok. Ten jsme si v pohodě
drželi až do konce zápasu. 3:6
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost,
nejlepší
hráči,
výkony
rozhodčích)

Dnes jsme odehráli naše nejlepší letošní utkání. Paradoxem je to, že
jsme přijeli pouze v šesti hráčích, ze kterých byli tři nahrávači. Celý
zápas jsme odehráli v pohodě a zodpovědně, vzájemně jsme si všichni
vypomáhali a především díky výhrám v prvních dvojicích jsme se
nabudili a soupeře zaskočili. Jsem spokojen s výkonem všech hráčů,
obzvláště ve dvojicích, které jsme vyhráli všechny, ale i s výkonem
druhé trojice, která bojovností uhrála oba své zápasy.

Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

31. 5. 2015

Lukáš Kašpar

trenér-kapitán

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