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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK Bělá 

 

Hosté MNK Modřice B 

 

Sestava družstva Domácí: 

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

 

Hosté: 

Zach Zdeněk, Spousta Jakub, Konupka Miloslav, Burian 
David, Halva Filip, Hanus Jan, Novotný Lukáš 

Počet diváků 15 

 

Číselný popis vývoje utkání 

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

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

 

 

Popis rozhodující události 

(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 
výsledek zápasu) 

6. kolo: 21. 5. 2016 Bělá 

 

1D-1D Líbal M., Kašpar L. (Adamec J.) x Halva F., 
Novotný L. 

Do první dvojice nastoupili Lukáš s Markem. Bohužel se 
od začátku prali s příjmem, a tím pádem z nepřipraveného 
útoku ne vždy soupeře ohrozili. V druhém setu se příjem 
zlepšil, body se přelévaly ze strany na stranu. Pak ale na 
naší straně přišlo ke střídání Jirky za Marka. Mezihra se 
ale nezlepšila a posledním možným míčem soupeř ukončil 
i druhý set. 

0:1 (6:10, 9:10) 

 

2D-2D Konečný D., Petr M. x. Konupka M., Hanus J. 

Do druhé dvojice nastoupil Martin s Davidem, kterým se 
první set vyvedl velmi dobře, kdy kluci hráli v pohodě a 
bez chyb. Jenže se to v druhém setu zlomilo, 
nepřipravovali jsme si dobře útok, chybovali, hráli jen do 
soupeře, což se táhlo zbylé dva sety. A už jsme opět 
prohrávali po úvodních dvojicích 0:2. 

0:2 (10:8, 4:10, 5:10) 

 

1T-1T Petr M., Kašpar L., Voříšek D. x Konupka M., 
Hanus J., Novotný L. 

Opět po mizerném začátku jsme museli zabrat v trojicích, 
přestože se nám v nich v posledních utkáních nedařilo. 
Dnes to bylo ale úplně jiné. V prvním setu jsme soupeře 



téměř k ničemu nepustili. V druhém jsme ale lehce 
polevili, obzvláště na konci setu, kdy jsme měli náskok 
dvou bodů, přesto jsme set ztratili. V třetím jsme si opět 
udělali náskok 9:7, i tak pak soupeř opět dotáhl na 9:9. 
Poslední bod jsme ale nakonec získali pro sebe. 

1:2 (10:5, 9:10, 10:9) 

 

2T-2T Voříšek R., Konečný D., Líbal M. x Spousta J., 
Burian D., Halva F. 

Kluci se vrátili do pohodové hry ze začátku sezóny, hráli 
trpělivě, bez chyb a zaslouženě získali první set. Ve 
druhém se ale soupeř rozehrál, naopak naše sestava lehce 
polevila. Ve třetím naši ale znovu zabrali, uhráli si pár 
bodů náskok, který už nepustili a srovnáno. 

2:2 (10:5, 7:10, 10:8) 

 

3D-3D Voříšek R., Voříšek D. x Spousta J., Burian D. 
(Zach Z.) 

Navýšit stav utkání se snažili Radim s Dušanem. A to se 
jim dařilo - soupeř nekladl moc velký odpor a celkem 
v pohodě vyhráli ve dvou setech. 

3:2 (10:6, 10:8) 

 

1S-1S Kašpar L. x Hanus J. 

Letos jsme z této disciplíny nezískali jediný bod. Do 
sestavy byl nominován Lukáš. Začátek setu se mu vyvedl, 
kdy nad soupeřem vedl 3:0, bohužel pak přišlo pár chyb, 
soupeř otočil skóre a set dotáhl do konce. Druhý set byl 
zas obráceně. Náskok si vytvořil hráč z Moravy, Lukáš ale 
zabojoval a otočil set na 9:8, pak přišlo pochybení 
hostujícího hráče Novotného, který z lavičky urážel 
fanoušky, za což si vysloužil žlutou kartu, a tím set 
ukončil. Ve třetím se bohužel Lukáš za stavu 6:7 zranil, a 
ačkoliv se ještě snažil set otočit, bohužel už to nešlo. 

3:3 (6:10, 10:8, 6:10) 

 

1T-2T Petr M., Voříšek D., Černý P. (Adamec J.) x 
Spousta J., Burian D., Halva F. 

Místo Lukáše nastoupil do sestavy Patrik. Bohužel se 
v této trojici nic nedařilo, nedali jsme příjem, ani náhru a 
ani změna v podobě střídání už ničemu nepomohla.  

3:4 (5:10, 8:10) 

 

2T-1T Voříšek R., Konečný D., Líbal M. x Konupka M., 
Hanus J., Novotný L. (Zach Z.) 

Naději nám dala druhá trojice, která dnes hrála velmi 
dobře. První set byl ještě vyrovnaný, s lepším koncem pro 
nás. V druhém už naše trio hostující sestavě nedalo žádnou 
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šanci. 

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

 

1D-2D Líbal M., Adamec J. (Kašpar L.) x Konupka M., 
Hanus J. 

Ze začátku nastoupil Jirka místo Lukáše. Kluci hráli dobře, 
bohužel soupeř hrál o něco lépe. Do druhého setu zkusil 
nastoupit zpět Lukáš, ale soupeř byl rozehraný a zápas si 
v klidu pohlídal. 

4:5 (6:10, 5:10) 

 

2D-1D Konečný D., Petr M. x Halva F., Novotný L. 

Aspoň jeden bod nám mohla získat dvojice Martina 
s Davidem. První set s přehledem zvládli. V druhém 
soupeř zabral a posledním míčem urval set na svou stranu. 
Ve třetím to byl opět boj – bod za bod – znovu ale se 
šťastnějším koncem pro soupeře, který opět posledním 
možným míčem utkání ukončil. 

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

 

Komentář trenéra/kapitána 

(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, 
výkony rozhodčích) 

Ani dnes se nám nepodařilo získat alespoň bod do tabulky, 
přestože na minimálně jeden bylo. Stále máme velké 
výkyvy v průběhu utkání, do dalších utkání musíme 
provést změny a hlavně hrát více v klidu. 

Utkání bylo odřízeno velmi dobře pány Čukanem a 
Lokajem. 

 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

23. 5. 2016 Kašpar Lukáš Trenér 

 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


