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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK Bělá 

 

Hosté NK Climax Vsetín B 

 

Sestava družstva Domácí: 

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

 

Hosté: 

Vichora Rudolf (C), Nezval Josef, Gargulák Robert, 
Hyžák Tomáš, Tomek Miroslav, Mikula Tomáš 

 

Počet diváků 10 

 

Číselný popis vývoje utkání 

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

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

 

 

Popis rozhodující události 

(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 
výsledek zápasu) 

4. kolo: 7. 5. 2016 Bělá 

 

Dnes, za pěkného slunečného dne, jsme přivítali hosty ze 
Vsetína, kteří přijeli pouze v počtu šesti hráčů. Nám 
chyběl pouze Martin Petr. 

 

1D-1D Voříšek R., Voříšek D. x Vichtora R., Tomek M. 

Zahajující debl byl, až na začátek prvního setu, velmi 
vyrovnaný. Naši si sice udělali hned ze začátku náskok na 
5:0, přesto ale postupně hosté snižovali, až se set dostal na 
stav 9:9. Ačkoliv jsme byli na útoku, první bod se nám ale 
proměnit nepodařilo. Vzápětí jsme ale soupeře chytili a 
podruhé už se nemýlili. Druhý set byl jako na houpačce, 
chvíli vedla domácí sestava, poté hosté – takto to šlo celý 
set, kdy, stejně jako v prvním setu, jsme za stavu 9:9 
útočili. Soupeř sice útok chytil, ale zpět na naši půlku už 
ho vrátit nezvládl. 1:0 (10:9, 10:9) 

 

2D-2D Konečný D., Horáček P. (Adamec J.) x Mikula T., 
Nezval J. 

Díky absenci Martina jsme museli pozměnit sestavu druhé 
dvojice. S Davidem nastoupil Petr, ale začátek se vůbec 
nepovedl. Po velmi špatné mezihře, z které si kluci 
nedokázali připravit tak, aby nějak soupeři zahrozili, přišlo 
střídání. Na kurt nastoupil Jirka a zlepšení bylo hned znát. 
Ovšem první set už se zachránit nepodařil. V druhém se 



ale kluci rvali bod za bod a i tady dospěl set do stavu 9:9, 
avšak soupeř využil hned první možnosti a na síti se 
nemýlil. 1:1 (6:10, 9:10) 

 

1T-1T Konečný D., Kašpar L., Voříšek D. x Hyžák T., 
Tomek M., Mikula T. 

I tady jsme museli pozměnit sestavy. Z druhé trojice 
nastoupil místo Martina David. Bohužel byla vidět mírná 
nesehranost, buď jsme si hůře připravovali, nebo jsme dost 
kazili. Toto nám vydrželo víceméně celé dva sety, kdy 
ještě na konci druhého setu Lukáš vykopl asi tři útoky. 1:2 
(8:10, 7:10) 

 

2T-2T Voříšek R., Líbal M., Černý P. x Nezval J., 
Vichtora R., Gargulák R. 

K tomuto zápasu se moc vracet nechci. V prvním setu 
jsme vedli 9:8, ale přišli naše dva zkažené útoky, 
v druhém setu jsme vedli dokonce 9:6!, přesto jsme ho 
nějakým záhadným způsobem dokázali také prohrát. 1:3 
(9:10, 9:10) 

 

3D-3D Líbal M., Kašpar L. x Gargulák R., Hyžák T. 

V tomto zápase přišel za stavu 3:0 pro domácí skreč, kdy 
si hostující hráč poranil kyčel. 2:3 (10:0, 10:0) 

 

1S-1S Voříšek R. x Mikula T. 

Přestože ze singlu zatím nemůžeme s body počítat, tak náš 
hráč celkem s přehledem získal první set. Jenže v druhém 
setu se hostující singlista zlepšil, přestal hlavně kazit a 
téměř stejným poměrem, ale na svou stranu, získal set 
druhý. Ve třetím si Radim vytvořil náskok 8:6, pak ale 
soupeř čtyřmi body v řadě zápas ukončil. 2:4 (10:5, 4:19, 
8:10) 

 

1T-2T Konečný D., Kašpar L., Voříšek D. x Nezval J., 
Vichtora R., Gargulák R. 

Pokud jsme chtěli pomýšlet alespoň na jeden bod, bylo 
třeba uhrát obě trojice. V první se to dařilo. Poučili jsme 
z předchozích chyb, nekazili a pomalu získávali body 
navrch a náskok v tomto setu jsme si udrželi až do konce. 
V druhém setu se body přelévaly z jedné strany na druhou, 
ale i díky chybám soupeře jsme zápas dotáhli do vítězného 
konce. 3:4 (10:7, 10:9) 

 

2T-1T Voříšek R., Líbal M., Černý P. (Horáček P.) x 
Hyžák T., Tomek M., Mikula T. 

Druhá trojice dnes neměla svůj den. Nedařilo se snad 
nikomu, nepomohlo ani střídání a hostující tým poprávu 
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vyhrál zápas ve dvou setech. 3:5 (8:10, 6:10) 

 

1D-2D Voříšek R., Voříšek D. x Nezval J, Mikula T. 

Velmi vyrovnaný zápas, bohužel se špatným koncem pro 
nás. Ačkoliv kluci získali první set opět nejtěsnějším 
poměrem, ve druhém a třetím už měla hostující sestava 
navrch a utkání ukončila. 3:6 (10:9, 7:10, 7:10) 

 

Komentář trenéra/kapitána 

(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, 
výkony rozhodčích) 

Velmi vyrovnané utkání, bohužel v důležitých chvílích se 
nám nepodařilo některé sety dotáhnout do konce a to nás 
stálo případné body. Ve trojicích, díky kterým jsme 
vyhrávali předchozí utkání, jsme udělali pouze jeden bod, 
což zápas rozhodlo. 

Utkání, které probíhalo v přátelském duchu, slušně 
odpískali rozhodčí Blaha a Křepelka. 

 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

9. 5. 2016 Kašpar Lukáš Trenér 

 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


