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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

TJ Sokol Zbečník

Hosté

SK Bělá

Sestava družstva

Domácí:
Pohl Václav, Vlach Lukáš, Kábrt Lukáš, Prouza Zdeněk,
Doležal Lukáš, Hartman David, Poláček Ondřej, Řehák
Martin, Valášek Tomáš
Hosté:
Kašpar Lukáš (C), Petr Martin, Voříšek Dušan, Voříšek
Radim, Konečný David, Líbal Marek, Černý Patrik,
Horáček Petr

Počet diváků

30

Číselný popis vývoje utkání

1:0, 1:4, 2:4, 2:6

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

Popis rozhodující události

1. kolo: 16. 4. 2016 Zběčník - Hronov

(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý
výsledek zápasu)
Na první letošní utkání jsme stejně jako loni zavítali směr

Zbečník. Pro nezpůsobilost venkovního kurtu bylo utkání
přesunuto do haly v Hronově.
1D-1D Vlach L., Valášek T. x Voříšek R., Voříšek D.
Do prvního duelu této sezóny nastoupili bratři Voříšci
proti obrano-útočné dvojici. Do zápasu ale kluci
nevstoupili úplně nejlépe. Po několika nepřesnostech
v mezihře a neproměněných útocích šli domácí rychle do
vedení, které si pohlídali do konce setu. V druhém setu
kluci hru trochu zlepšili, ale přes běhavého Lukáše v poli
se bodovalo těžko. Ten z toho i vzápětí hned přijímal
k síti, kde to Tomáš nekompromisně probíjel. 1:0 (10:5,
10:8)
2D-2D Kábrt L., Řehák L. x Petr M., Konečný D.
Do druhé dvojice nastoupila nově složená sestava, kde
k Martinovi nastoupil David. Kluci si na hřišti sedli, a
ačkoliv po pár nepřesnostech v první půlce setu skóre
dotahovali, velice trpělivou a zkušenou hrou nakonec
první set udolali. V druhém setu pokračovali svou hrou,
která nám vynesla srovnání utkání. 1:1 (9:10, 8:10)
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1T-1T Prouza Z., Hartman D., Valášek T. (Pohl V.) x Petr
M., Kašpar L., Voříšek D.
Na trojice, které nás drželi loňskou sezónu, jsme chtěli
navázat, proto jsme sestavami nehýbali. Po skvělém
výkonu celé trojice, obzvlášť ale Martina na útoku, jsme
soupeře doslova převálcovali a za celé dva sety jim
povolili pouze 4 body. 1:2 (3:10, 1:10)
2T-2T Vlach L., Doležal L., Řehák M. (Poláček O.) x
Konečný D., Voříšek R., Líbal M.
I tato sestava zůstala nepozměněná. Kluci hráli
zodpovědně, klidně, David pestrým útokem nedával
soupeři v poli šanci a po zásluze zvýšili náskok v zápase
ve dvou setech. 1:3 (7:10, 6:10)
3D-3D Prouza Z., Hartman D. x Kašpar L., Líbal M.
Teď přišel zlomový zápas ve vložené dvojici. Vést 4:1 by
vlilo ještě větší klid do naší hry. To se nám v prvním setu
dařilo – díky chybám soupeře a chyceným a následně
proměněným útokům v body jsme odskočili o několik
míčů a set získali na svou stranu. V druhém setu soupeř
přestal kazit, zato my jsme si hůře připravovali a za stavu
8:8 jsme dvakrát zkazili! V třetím setu jsme se ujali vedení
6:5, pak už to šlo bod za bod. Za stavu 9:9 jsme byli na
útoku, ten se nám podařil hned proměnit a získat tak třetí
set. 1:4 (6:10, 10:8, 9:10)
S-S Kábrt L. x Kašpar L.
Dnes si dali Lukášové repete z přátelského utkání. A i teď
se opět radoval mladík ze Zbečníku, kdy téměř
bezchybnou hrou dal, obzvláště v druhém setu, výprask
hostujícímu hráči. 2:4 (10:4, 10:1)
1T-2T Kábrt L., Hartman D., Valášek T. x Konečný D.,
Voříšek R., Líbal M. (Černý P.)
První set se vůbec nepovedl, výborně hrajícímu Davidovi
z předchozího střetnutí se vůbec nedařilo, kluci špatně
přijímali, Markovi se z těžké pozici hůře nahrávalo a my,
pokud jsme nezkazili, jsme míč pouze odevzdali na druhou
stranu. Na konci setu přišlo střídání, kde si náš nováček
Patrik odbyl premiéru a David si na chvíli odpočinul. Set
už se zachránit nepodařilo, přesto se hra zlepšila, a tak
jsme sestavu ponechali. Kluci hráli bezchybně a hlavně
trpělivě. Radim válel na útoku a kluci lítali v poli. S touto
změnou přišli i dva vyhrané sety a první letošní bodík do
tabulky. 1:5 (10:3, 5:10, 6:10)
2T-1T Vlach L., Doležal L., Řehák M. (Poláček O.) x Petr
M., Kašpar L., Voříšek D.
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Ukončit zápas jsme chtěli už touto trojicí (přeci jen se na
dvojice ještě nemůžeme 100% spolehnout ). První set
byl velmi vyrovnaný. Jednou vedli domácí, pak zase my –
po dlouhých výměnách se takto set dostal do stavu 9:9,
kde domácí vykopli daleko do autu smeč, kde se Lukáš
míči těžce vyhýbal. V průběhu druhého setu soupeř
vyplodil 5 nevynucených chyb, což nám samozřejmě
pomohlo. Zbytek setu jsme si už pohlídali a zápas
ukončili. 2:6 (9:10, 6:10)
Dnes jsem byl velmi překvapen disciplinovaností týmu.
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, Kluci hráli přesně to, co jim bylo řečeno. Hráli
zodpovědně a trpělivě, a to vedlo k první letošní
výkony rozhodčích)
zasloužené výhře. Velmi se nám zadařilo v trojicích, kdy
jsme vyhráli všechny čtyři.
Nejlépe dnes zahrál Martin Petr, kdy si v pohodě „ukopal“
obě trojky a dvojku. Dále mě mile překvapil výkon Davida
Konečného ve dvojici a hlavně v první trojici.
Nesmíme se ale nechat tímto prvním vítězstvím unést a
stále na sobě pracovat a bojovat v každém zápase.
Rozhodčí P. Blaha a L. Křepelka, ačkoli to dnes měli díky
hale ztížené, odpískali utkání velice dobře, tak snad v tom
budou v této sezóně pokračovat. 

Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel
18. 4. 2016

Funkce v družstvu (oddílu)

Kašpar Lukáš

Asistent trenéra / kapitán

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