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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL SK. B
Domácí

SK Bělá

Hosté

NK CLIMAX Vsetín

Sestava družstva

SK Bělá – Horčička Filip, Kalousek Daniel, Kubíček
Patrik, Levý Patrik, Němec Jan
NK CLIMAX Vsetín – Andris Tomáš, Hyžák Tomáš,
Majštiník David, Podzemný Jiří, Stařičný Rudolf

Počet diváků
Číselný popis vývoje utkání

20
1:0, 1:5, 2:5

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

V posledním domácím utkání základní části BDL nás čekal
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý silný tým Vsetína. Ten sice přijel bez své největší opory
Belka, přesto byl jednoznačným favoritem utkání, neboť
výsledek zápasu)
dokázal porazit Modřice i Zbečník za tři body jasně 6:1.
Našemu týmu chyběl Honza Lisek, který v dosavadních
utkáních nedostával tolik příležitostí. Náš cíl byl jasný,
hrát se zápalem na 100 % a dát tak zapomenout na
otrávený a bezkrevný výkon z minulého kola.

Popis rozhodující události

1D-1D (Kalousek, Kubíček / Majštiník, Podzemný)
Po zkušenostech z posledního utkání jsme změnili sestavy
dvojic, v první dvojici nastoupil s Danem Kalouskem
Patrik Kubíček. Vstup do prvního setu se nám povedl na
výbornou, dvakrát jsme vybrali útok soupeře a sami
bezpečně zakončovali do volných prostor. Když soupeř po
horším příjmu a nahrávce navíc zkazil, byli jsme na koni.
Přestože se hra hráčů ze Vsetína zlepšila, dokázali jsme
bezpečně ztrátovat až do desátého bodu. Druhý set byl
vyrovnanější, ale tentokrát byli hosté důslednější v obraně
a drželi hubený náskok. Po oddechovém času Patrik
Kubíček třikrát za sebou vybral v poli a hezkými údery
k lajně třikrát proměnil.
1:0 (10:7, 10:8)
2D-2D (Horčička, Levý / Andris, Hyžák)
V zápasu druhých dvojic jsme se proti lepší dvojici
Vsetína drželi na dostřel asi do poloviny setu, pak jsme
z hůře připravených míčů několikrát útočili do Tomáše
Andrise, který bezpečně proměňoval všechno, do čeho
kopnul. Ve druhém setu soupeř změnil taktiku, přestal
chodit na blok a my jsme měli problém zabodovat. Oba
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hráči Vsetína naopak hráli na útoku sebevědomě a druhý
set měli jasně pod kontrolou.
1:1 (7:10, 5:10)
1T-1T (Kalousek, Kubíček, Levý / Andris, Hyžák,
Stařičný)
V dosavadních utkáních se našemu týmu dařilo hlavně ve
trojicích, v nichž jsme s našimi soupeři hráli vždy
vyrovnaně. Naše vyhlídky směrem k zápasu prvních trojic
byly tedy poměrně optimistické. V prvním setu jsme se
však herně trápili, nahrávka nebyla ideální a tím
samozřejmě trpěl útok. Naši soupeři naopak hráli v pohodě
na dva smečaře, což nám činilo viditelný problém
v obraně. Do druhého setu jsme nastoupili s čistými
hlavami a trpělivě střádali bod po bodu. Za stavu 7:4 pro
nás přišel očekávaný time soupeře, a přestože hráči
Vsetína ve své hře nic nezměnili, naše hra se rozpadla.
V obraně jsme najednou nevybrali téměř nic, do naší hry
se začala vkrádat nervozita, míče nám přeskakovaly nohy,
nevykrývali jsme odražené míče od bloku, a když jsme
soupeři pomohli pár zkaženými míči na síti, bylo
vymalováno.
1:2 (7:10, 8:10)
1S-1S (Horčička / Andris)
V singlu se v našem dresu představil Filip Horčička, za
Vsetín naskočil Tomáš Andris a tentokrát se bylo na co
dívat. V prvním setu se Filip s výborně hrajícím soupeřem
držel ve výměnách, bojoval, ale soupeř potvrdil svoje
kvality, podání si většinou přijímal halfvolejem nohou do
blízkosti sítě, odkud se v zakončení příliš nemýlil a
nakonec s přehledem získal první sadu. Ve druhém setu
náš hráč přidal na obrátkách, občas se mu podařilo
hostujícího špílmachra zatlačit do zadní části kurtu, odkud
se přece jen hůře boduje, a odměnou bylo několik
vítězných míčů. Za stavu 7:7 si vzal trenér hostů
oddechový čas, jeho svěřenec začal hrát více pestře a náš
hráč bohužel třikrát po sobě zkazil. Celkově ale Filip svým
výkonem příjemně překvapil, udělal radost nejen mně, ale
určitě i svým rodičům a prarodičům, kteří utkání přihlíželi.
Je vidět, že píle na trénincích přináší ovoce. Jen tak dál!
1:3 (6:10, 7:10)
2T-2T (Horčička, Kalousek, Levý / Andris, Hyžák,
Majštiník)
Utkání pokračovalo zápasem druhých trojic, naše sestava
první set dřela, dařilo se v obraně a i na útoku to bylo
podle našich not, pak ale opět za našeho vedení 7:4 přišel
kolaps, nedařila se nahrávka (kvůli absenci Honzy Liska
nebyla adekvátní možnost střídání), náš stroj na body Dan
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Kalousek se zasekl a set jsme opět dokázali prohrát. Ve
druhém setu na nás byla patrná frustrace z promrhaného
vedení, nedokázali jsme se dostatečně koncentrovat a
následně chybovali. Na kurt se podíval pomalu se
uzdravující Honza Němec, ale hosté již set dohrávali
v exhibičním pojetí.
1:4 (8:10, 6:10)
1D-2D (Kalousek, Kubíček / Andris, Hyžák)
Naše první dvojice si na soupeřovu lepší dvojici věřila,
chtěla zabojovat a vyhrát, abychom připsali alespoň jeden
bod do tabulky, byť bylo jasné, že to nebude nic
jednoduchého. První set byl z naší strany perfektně
zvládnutý, Dan i Patrik hráli na hranici svých možností a
dokázali zvítězit v poměru 10:7. Druhý set se hrál již za
silného větru a deště, s čímž jsme se nedokázali popasovat.
Úplně nám odešel příjem a proti takto kvalitnímu a
vyzrálému soupeři se bez kvalitní přípravy prostě bodovat
nedá. Ve třetím setu jsem tajně věřil, že se projeví lepší
strana hřiště, na níž jsme hráli, ale nestalo se tak. Vítězství
jsme soupeřům darovali vlastními chybami (příjem podání
5 cm vedle postranní lajny, útok do sítě…).
1:5 (10:7, 3:10, 6:10)

Komentář trenéra
Marek Líbal

2D-1D (Horčička, Levý / Majštiník, Podzemný, Stařičný)
V posledním zápasu dne naše druhá dvojice nic nezabalila
a chtěla zvítězit, což se po výborném výkonu podařilo.
Soupeř podával výlučně na Filipa Horčičku, který si oproti
minulému utkání dobře přijímal, a tudíž neměl problém
bodovat. Soupeři nepomohlo ani střídání, když se do hry
podíval kapitán Stařičný.
2:5 (10:6, 10:6)
Utkání splnilo svůj účel. Oproti minulému utkání se
Zbečníkem jsme do dnešního souboje se Vsetínem dali
všechno, takže jsem spokojený. Jen škoda, že nám dnes
vůbec nevyšly trojice, ty umíme zahrát lépe. Nejlepším
hráčem utkání byl jednoznačně Tomáš Andris, který se
prezentoval nejen kvalitním a vyzrálým výkonem, ale i
příkladným vystupováním na úrovni sportovce, což je
v nohejbalovém prostředí ojedinělé. Nyní se musíme dobře
připravit na utkání v Modřicích, kde chceme zabojovat o
lepší výsledek než v prvním vzájemném duelu.
Za družstvo (oddíl) SK Bělá

Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

16. 5. 2016

Marek Líbal

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