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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK Bělá 

 

Hosté NO TJ Sokol Zlín - Prštné 

 

Sestava družstva Domácí:  

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

 

Hosté:  

Košatka Ondřej (C), Nováček T., Kábela Jan, Gavenda Martin, Honysz 
Petr, Pastyřík Petr, Skřivánek Viktor 

 

Počet diváků 25 

 

Číselný popis vývoje utkání 

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

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

 

 

Popis rozhodující události 

(chybějící opory, zlomové 
momenty, překvapivý výsledek 
zápasu) 

10. kolo – 13. června – Bělá 

 

Za pěkného slunečného počasí jsme přivítali oddíl z Prštného. 

 

1D-1D Petr M., Voříšek D. x Kábela J., Gavenda M. (8:10, 10:6, 10:9) 

Do první dvojice nastoupil Dušan s Martinem, který v této sestavě 
nahradil zraněného Marka. První set se ale klukům moc nepovedl, 
nesehranost vedla k nepřesnostem v mezihře, ale i na útoku. První set pro 
hosty. Ve druhém se ale kluci zlepšili a vytvořili si postupně náskok 
několika bodů, který si drželi až do konce druhého setu. Ve třetím se to 
táhlo bod za bod a za stavu 9:9 jsme chytili soupeři útok (2x) a následně 
zabodovali. 1:0 

 

2D-2D Kašpar L., Voříšek R. x Košatka O., Nováček T. (9:10, 8:10) 

Zde jsme chtěli získat další bod. To se na začátku ne úplně dařilo. Utkání 
bylo vyrovnané - i zde se body střídali ze strany na stranu. Za stavu 9:9 
ale Lukáš zkazil servis a set ukončil. Druhý set probíhal velmi podobně. 
Za stavu 7:7 nám ale pak soupeř našimi chybami odskočil o dva body. 
Ještě jsme stáhli stav na 8:9, ale pak přišla znovu tečka v podobě dalšího 
zkaženého Lukášova podání. Hrůza, ale snad si to na dlouhou dobu 
vybral. 1:1 

 

1T-1T Kučera P., Konečný D., Voříšek R. x Kábela J., Pastyřík P., 
Skřivánek V. (10:4, 8:10, 10:6) 

Naše trojice vlítla parádně do utkání a v prvním setu nedala soupeři šanci 
vzdorovat. V druhém ale kluci trochu (opět) polevili, což soupeře 
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pozvedlo a set si urval pro sebe. Ve třetím se ale kluci vrátili opět do 
pohody z prvního setu a díky poli a trpělivé hře dotáhli zápas do vítězné 
podoby. 2:1 

 

2T-2T Petr M., Voříšek D., Kalousek D. x Košatka O., Nováček T., 
Honysz P. (Gavenda M.) (10:5, 10:7) 

V tomto zápase byla převaha na naší straně, kdy až na mírné zaváhání na 
začátku druhého setu jsme nedali soupeři šanci na zisk tohoto zápasu. 
Kluci chytali útoky, a i když si občas hůře připravili náhru, tak z toho 
Martin dokázal bodovat. 3:1 

 

3D-3D Konečný D., Kučera P. (Židek M.) x Honysz P., Pastyřík P. (9:10, 
7:10) 

Do vložené dvojice nastoupil David s Petrem. První set do stavu 8:8 byl 
vyrovnaný – co útok, to bod. Jenže pak přišla z naší strany zkažená pata a 
to soupeře dostalo o ten bod nahoru a set získal pro sebe. To hosty zvedlo 
a v druhém setu, kde nepomohlo ani střídání, se našim už nepodařilo 
zápas otočit. 3:2 

 

1S-1S Voříšek R. x Nováček T. (6:10, 5:10) 

Do singlu nastoupil opět Radim. Ačkoliv si poměrně dobře připravoval, 
tak kazil nebo to soupeř vyjezdil v poli a ten nártovým stylem, kterému se 
Radim nedokázal přizpůsobit, vyhrál. 3:3 

 

1T-2T Kučera P., Konečný D., Voříšek R. x Košatka O., Nováček T., 
Honysz P. (Gavenda M.) (10:6, 10:6) 

V otočených trojicích kluci hráli od začátku zodpovědně a v prvním setu 
vedli už 5:1. Tento náskok jsme si drželi celý set. Druhý set byl naladěný 
na stejné vlně a my zaslouženě ve dvou setech vyhráli. 4:3 

 

2T-1T Petr M., Voříšek D., Kalousek D. x Kábela J., Pastyřík P., 
Skřivánek V. (10:7, 10:7) 

I tato trojice nenechala nic náhodě a pokračovali ve stejném tempu jako 
v prvních trojicích. Výhra ve dvou setech a my měli jistotu jednoho bodu 
do tabulky. 5:3 

 

1D-2D Petr M., Voříšek D. x Košatka O., Nováček T. (10:4, 4:10, 6:10) 

Zápas mohla ukončit už dvojice Martin a Dušan. První set byl naprosto 
v naší režii. Druhý skončil stejným skórem, ovšem pro hostující sestavu. 
To hosty nabudilo a ve třetím setu si už snížení stavu zápasu nenechali 
vzít. 5:4 

 

2D-1D Kašpar L., Voříšek R. x Kábela J., Gavenda M. (10:9, 10:5) 

Dělbu bodů ale nechtěli připustit Lukáš s Radimem. První set byl 
vyrovnaný, udělalo se několik chyb v mezihře na obou stranách. Přesto 
jsme měli na konci setu útok k dobru, který jsme využili. Ve druhém setu 
jsme zlepšili mezihru (obzvláště náhru) a zápas jsme dotáhli do vítězného 
konce.            
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Komentář trenéra/kapitána 

(spokojenost/nespokojenost, 
nejlepší hráči, výkony 
rozhodčích) 

Utkání se nám povedlo hlavně ve trojicích, kdy jsme vyhráli všechny 
čtyři. Naopak ve dvojicích jsme na rozdíl od minulého kola předvedli 
špatný výkon. Doufám, že ke konci sezóny nám už konečně budou 
vycházet obě disciplíny. 

 

Utkání, které perfektně odřídil pouze jeden rozhodčí, probíhalo 
v přátelském duchu a jen těsně jsme dohráli před velkou průtrží, která 
nám z kurtů udělala jeden velký rybníček.  

 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

15. 6. 2014 Lukáš Kašpar Trenér-kapitán 

Termín pro zaslání zprávy:  

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

 


