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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí NK Dynín 

 

Hosté SK Bělá 

 

Sestava družstva Domácí: 

Semrád Petr (C), Kozel Karel, Kandra Petr, Hrdlička 
Václav, Burian David, Sliacký Filip, Toman Rudolf 

 

Hosté: 

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

 

Počet diváků 15 

 

Číselný popis vývoje utkání 

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

6:0 

 

 

Popis rozhodující události 

(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 
výsledek zápasu) 

7. kolo: 28. 5. 2016 Dynín 

Na utkání do Dynína jsme jeli v nejmenším možném počtu 
6 hráčů. Chyběli nám Martin Petr, Dušan Voříšek a Jiří 
Adamec – díky tomu jsme museli pozměnit všechny 
sestavy. 

 

1D-1D Semrád P., Toman R. x Konečný D., Černý P. 

Do první dvojice nastoupili David s Patrikem. První set byl 
v jejich režii, jenže v druhém jsme bohužel, oproti soupeři, 
přestali úplně bodovat. To se přeneslo i do třetího setu, kdy 
jsme ještě navíc přidali dvě vykopnuté smeče. 

1:0 (5:10, 10:6, 10:8) 

 

2D-2D Kozel K., Kandra P. x Voříšek R., Líbal M. 

Do druhé dvojice nastoupili Radim s Markem. První set 
byl vyrovnaný, na konci setu jsme si dokonce vytvořili 
dvoubodový náskok, který jsme ale promarnili a set získal 
soupeř. V druhém to vypadalo, že se naše sestava do toho 
bojí kopnout. Přestože si soupeř nahrál pár míčů k dobru, 
my dokázali vždy srovnat, bohužel už ne navýšit. Jenže i 
díky naší mizerné mezihře si to už soupeř pohlídal. 

2:0 (10:9, 10:8) 

 

1T-1T Hrdlička V., Sliacký F., Toman R. x Voříšek R., 
Černý P., Líbal M. 

Kdo méně zkazil, ten vyhrál. Bohužel ani zde jsme nic 



nepředvedli, první set si i trochu se štěstím dotáhl do 
konce soupeř, druhý mi. Hodně chyb, špatné příjmy, těžká 
náhra, žádné body. A když už jsme si připravili, tloukli 
jsme vše do hráčů. A s tím se vyhrát nedá. 

3:0 (10:8, 8:10, 10.6) 

 

2T-2T Kozel K., Kandra P., Burian D. x Konečný D., 
Horáček P., Kašpar L. 

V této trojici se hned při prvním míči zranil Lukáš. 
Ačkoliv se zápas dohrál „tři na dva“, tak už se žádné 
překvapení nekonalo. 

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

 

3D-3D Hrdlička V., Burian D. x Horáček P., Kašpar L. 

Skreč. 

5:0 (10:0, 10:0) 

 

1S-1S Burian D. x Líbal M. 

Alespoň jeden symbolický bod nám zkusil zajistit Marek. 
Bohužel v prvním setu bylo znát netrénování. Do druhého 
už byl ale Marek rozehraný a soupeře přehrál. V třetím si 
náš hráč vykopal náskok dvou míčů, který držel téměř po 
celý set, bohužel i přesto se ani tento set nedotáhl do 
konce. 

6:0 (10:6, 4:10, 10:9) 

 

Komentář trenéra/kapitána 

(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, 
výkony rozhodčích) 

Dnes z naší strany velká mizérie, obzvláště v první 
polovině utkání. Druhou už bohužel ovlivnilo zranění, kdy 
i díky absenci hráčů na utkání jsme nemohli vystřídat.  

 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

30. 5. 2016 Kašpar Lukáš Trenér 

 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


