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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK Drak Dalečín 

 

Hosté SK Bělá 

 

Sestava družstva Domácí: 

Vomočil Miloš (C), Vetešník Roman, Vondra Petr, Gloser 
Miroslav, Svoboda Vojtěch, Svoboda Tomáš, Makovský 
Eduard, Pospíšil Lukáš 

 

Hosté: 

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

 

Počet diváků 40 

 

Číselný popis vývoje utkání 

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

0:5, 2:5, 2:6 

 

 

Popis rozhodující události 

(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 
výsledek zápasu) 

3. kolo: 30. 4. 2016 Dalečín 

 

Za slunného počasí jsme chtěli v „nedalekém“ Dalečíně 
prodloužit vítěznou šňůru. Přijeli jsme do pěkného areálu, 
který se před začátkem utkání zaplnil velkým počtem 
diváků (na 2. ligu nezvyklé), kteří hnali svůj tým kupředu. 

 

1D-1D Gloser M., Svoboda T. (Vomočil M.) x Voříšek R., 
Voříšek D. 

Jako předchozí zápasy zahajovala úvodní debly dvojice 
bratrů Voříšků. Bohužel, ačkoliv měli mít kluci jistou 
převahu, se naše sestava trápila. Z mizerné mezihry jsme 
nedokázali vydolovat pořádný útok. Přesto se kluci dostali 
na stav 9:9, ale soupeř měl větší vůli po vítězství. Ve 
druhém setu se kluci zvedli, o něco líp si připravovali a i 
útok směřoval alespoň za podávací lajnu. Vytvořili jsme si 
pár bodů náskok, který jsme drželi do konce setu. Ve 
třetím setu jsme na začátku opět pár míči odskočili a set už 
nepustili. 

0:1 (10:9, 7:10, 8:10) 

 

2D-2D Vetešník R., Vondra x Petr M., Konečný D. 

První set jsme odehráli celkem dobře. Až na pár drobných 
chyb jsme se ho brali na svou stranu. Druhý set jsme ale 
svou horší mezihrou a několika chybami zbytečně ztratili. 



Ve třetím jsme si hned na začátku vytvořili náskok 7:5, ten 
jsme bohužel ztratili, kluci ale zabrali a set přeci jen 
ubojovali.  

0:2 (7:10, 10:8, 8:10) 

 

1T-1T Gloser M., Makovský E., Pospíšil L. (Svoboda T.) 
x Petr M., Kašpar L., Voříšek D. 

Mimo prvních míčů, kdy jsme se nemohli chytnout v poli, 
byl zápas pod naší taktovkou. Soupeř pod tlakem začal 
kazit a díky tomu jsme zápas dohráli v pohodě ve dvou 
setech.  

0:3 (7:10, 3:10) 

 

2T-2T Vondra P., Vomočil M., Svoboda V. x Konečný D., 
Voříšek R., Líbal M. (Horáček P.) 

Opět nevyvedený první set. Spousta nevynucených chyb. 
Opět jsme vyzkoušeli střídání Petra jako v minulém 
zápase a opět to bylo k užitku. Hra se uklidnila a druhý set 
v klidu kluci vyhráli. Ve třetím jsme už soupeři nepovolili 
jediný míč. 

0:4 (10:7, 4:10, 5:10) 

 

3D-3D Svoboda V., Pospíšil L. x Kašpar L., Líbal M. 

Dnes nám první sety opravdu nešly. Přestože jsme celý 
první set byli lehce nahoře, za stavu 8:8 přišly opět 
zbytečné chyby (zkažená nahrávka a i útok). V druhém 
setu jsme se poučili z předchozích chyb, zlepšili hlavně 
mezihru a díky tomu si vytvořili náskok, který jsme už 
udrželi. Ve třetím jsme pokračovali ve stejném tempu a 
tak získali bod do tabulky. 

0:5 (10:8, 6:10, 7:10) 

 

1S-1S Gloser M. x Adamec J. 

Do singlu jsme nasadili letos prvně nastoupivšího Jirku. 
Přestože tuto disciplínu dlouho netrénoval, dostal se 
v prvním setu do stavu 9:9, bohužel hned vzápětí skončil 
jeho útok na pásce. V druhém si soupeř vynutil poměrně 
dobrý náskok, a i když Jirka bojoval do konce, zápas už se 
mu otočit nepodařilo. 

1:5 (10:9, 10:4) 

 

1T-2T Gloser M., Svoboda T., Pospíšil L. x Konečný D., 
Voříšek R., Líbal M. (Horáček P., Adamec J.) 

Bída, bída, bída. Tady se nám nedařilo nic. V poli jsme 
byli zbytečně rozlítaní, útok žádný, nepočítaně chyb. 
Ačkoliv jsme zkusili vystřídat, nic nepomohlo. Soupeř 
zaslouženě snížil. 

2:5 (10:4, 10:4) 
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2T-1T Vetešník R., Vomočil M., Svoboda V. (Vondra P.) 
x Petr M., Kašpar L., Voříšek D. 

Po hladkém prvním setu jsme trochu polevili, naopak 
soupeř se chytnul, zlepšil se na útoku a držel s námi krok. 
Přesto, že jsme měli nějaký bod navrch, jsme se dostali na 
stav 9:9, a i když jsme neproměnili první šanci, chytli jsme 
v poli a podruhé už jsme se nemýlili a zápas ukončili. 

2:6 (4:10, 9:10) 

 

Komentář trenéra/kapitána 

(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, 
výkony rozhodčích) 

Dnes jsem s hrou spokojen nebyl, téměř nic se nedařilo, 
obzvláště první sety jsme zbytečně ztráceli. Přesto jsme 
všechny zápasy dokázali otočit a dotáhnout do konce 
(alespoň malé pozitivum).  

Na druhou stranu jsem rád, že jsme si to vybrali teď, příští 
tři kola na domácí půdě nás prověří, jak jsme připraveni. 
Každopádně s touto hrou bychom nemohli vůbec pomýšlet 
na první půlku tabulky. 

Rozhodčí Mandát a Hrůza pískali (i přes drobné chyby) 
dobře. 

 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

2. 5. 2016 Kašpar Lukáš Trenér 

 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


