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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

SK Bělá

Hosté

NK R.U.M Holubice

Sestava družstva

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

Počet diváků

Hosté:
Šikl Michal (C), Žitňák Marek, Pacejka Kristián, Šamalík
Martin, Bubniak Petr, Feichtinger Josef, Blabka Roman,
Procházka Martin
10

Číselný popis vývoje utkání

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

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

Popis rozhodující události

5. kolo: 14. 5. 2016 Bělá

(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý
výsledek zápasu)
Dnes jsme přivítali dalšího soupeře z Moravy – Holubice,

kteří přijeli v plné sestavě. Nám v sestavě chyběl pouze
Marek Líbal.
1D-1D Voříšek R., Voříšek D. x Pacejka K., Šamalík M.
Do první dvojice nastoupili opět bratři Voříškovi. Ačkoliv
jsme na začátku se soupeřem drželi krok, tak díky naší
mizerné mezihře a zbytečným chybám na síti soupeř
postupně odskakoval, až si vytvořil na konci několika
bodový náskok, který už nepustil. Druhý set byl z naší
strany o něco lepší, vytvořili jsme si náskok 7:5, přesto
jsme soupeři dovolili dorovnat a i o jeden míč zvýšit, pak
už to šlo bod za bod, kdy jsme zápas za stavu 9:9 dovršili
zkaženým servisem.
0:1 (6:10, 9:10)
2D-2D Konečný D., Petr M. x Bubniak P., Feichtinger J.
Naše druhá dvojice nastoupila proti elitní hostující sestavě.
Naši se ale výborné a nekazivé hře soupeře nedokázali
přizpůsobit, soupeř k tomu ještě přidal nepropustné pole a
tím zaslouženě a s převahou vyhráli ve dvou setech.
0:2 (4:10, 2:10)
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1T-1T Petr M., Kašpar L., Voříšek D. (Černý P.) x Žitňák
M., Bubniak P., Feichtinger J.
Po minulém týdnu jsme chtěli napravit zápasy trojic.
Bohužel ani dnes se nám nedařilo. Hůře jsme si
připravovali a 80% útoků jsme směřovali do nejlepšího
polaře. Ve druhém setu jsme vystřídali, hra se trochu
usměrnila a šlo se do třetího. Zde už jsme opět pokračovali
ve hře prvního setu, udělali jsme pouze jeden bod a soupeř
tak navýšil vedení.
0:3 (6:10, 10:7, 6:10)
2T-2T Voříšek R., Konečný D., Adamec J. x Šikl M.,
Pacejka K., Šamalík M.
První náš „záchvěv“ přišel až v druhých trojicích.
Vytvořili jsme si náskok 9:2, přesto jsme soupeře nechali
rozehrát, ten udělal v řadě 7 bodů!, přesto jsme nakonec
ten jeden potřebný bod dokázali uhrát. Druhý set byl
podobný, občas to vypadalo, že si naše sestava potřebuje
nahrát opět pár bodů náskok, a když se to podařilo, vzápětí
soupeř srovnal. Tak to šlo celý set, a opět se šťastnějším
koncem pro nás.
1:3 (10:9, 10:9)
3D-3D Kašpar L., Černý P. x Žitňák M., Šikl M.
Ve vložené dvojici nahradil Máru Patrik, a až na pár
drobných chyb v druhém setu jsme soupeře přetlačili ve
dvou setech.
2:3 (10:6, 10:9)
1S-1S Voříšek R. x Bubniak P.
V singlu se žádné překvapení nekonalo. Zatím se
nemůžeme rovnat ani s hráči 2. ligy, natož
s několikanásobným mistrem světa. 
2:4 (3:10, 2:10)
1T-2T Petr M., Voříšek D., Černý P. x Šikl M., Pacejka
K., Šamalík M.
V první křížové trojici jsme nekazili, bodovali a postupně
si vytvářeli náskok, který jsme si v klidu uhráli až do
konce. V druhém setu jsme si opět nahráli mírný náskok, o
ten jsme ale na konci setu přišli několika nevynucenými
chybami a soupeř toho využil. Třetí set byl bod za bod se
šťastnějším koncem pro nás a opět jsme snížili na rozdíl
jediného bodu.
3:4 (10:6, 9:10, 10:9)
2T-1T Voříšek R., Konečný D., Adamec J. x Žitňák M.,
Bubniak P, Feichtinger J.
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Kluci měli těžký úkol - přehrát silnější trojici. Vyrovnaný
duel, bohužel jsme stále tahali za kratší konec a ve dvou
setech podlehli.
3:5 (8:10, 8:10)
1D-2D Voříšek R., Voříšek D. x Bubniak P, Feichtinger J.
Hosté s náskokem dvou bodů byli na koni a nám se naopak
alespoň zisk jednoho bodu ztrácel před očima. Ačkoliv
kluci makali, na výborně sehranou a nechybující
holubickou dvojku bohužel ale neměli.
3:6 (6:10, 6:10)
Dnes se nám nedařilo vůbec nic. Odehráli jsme možná
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, nejhorší letošní utkání. Bohužel jsme za poslední dva
zápasy nezískali ani jeden bod. Do příštího zápasu musíme
výkony rozhodčích)
dát všechno, přestože nás čeká další velmi silný soupeř.
Kluci z Holubic předvedli bojovný výkon, což nám
v některých úsecích zápasu chybělo.
Přátelské utkání bylo velmi dobře odpískáno pány Blahou
a Křepelkou.

Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel
16. 5. 2016

Funkce v družstvu (oddílu)

Kašpar Lukáš

Trenér

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