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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL SK. B
Domácí

MNK Modřice z.s.

Hosté

SK Bělá

Sestava družstva

Horčička Filip
Kalousek Daniel
Kubíček Patrik
Levý Patrik
20
0:1, 1:1,1:2, 4:2, 4:3

Počet diváků
Číselný popis vývoje utkání
(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

K utkání do Modřic jsme odcestovali pouze ve čtyřech
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý hráčích, zato dobře naladěni. Po cestě naše „neporuchové“
auto přestalo brzdit, takže jsme na místo určení dorazili
výsledek zápasu)
v rekordně krátkém čase s dostatečným předstihem před
začátkem utkání.
1D-1D (Boleloucký, Svoboda, Gurtler / Horčička, Levý)
Pozměněné sestavy dvojic se v minulém utkání proti
Vsetínu osvědčily, takže jsme je neměli důvod měnit. Jako
první tedy tentokrát otevřeli utkání Filip Horčička
s Patrikem Levým. V prvním setu jsme nehráli špatně, ale
pár chyb na útoku a horší poziční hra v obraně nás stála
vítězství. Ve druhém setu jsme si dokázali vytvořit náskok,
soupeř si špatně přijímal Patrikův vysoký servis a následně
nebyl schopen bodovat. Euforie z jasně získaného setu se
přenesla i do rozhodující sady, rychle jsme si vybudovali
vedení 8:5. Následně jsme zkazili útok a dva příjmy poslali
přímo pod blok domácího hráče. Ve výměně v posledním
možném míči jsme byli šťastnější, když Filipův z nouze
uhraný míč obloučkem přes síť nedokázal modřický hráč
levou nohou zpracovat.
0:1 (10:7, 4:10, 9:10)

Popis rozhodující události

2D-2D (Bartoš, Brenner, Jonas / Kalousek, Kubíček)
Naše papírově slabší dvojice přehrála lepší dvojici
domácích a druhý (důležitý) bod jsme tedy čekali od naší
elitní sestavy. V prvním setu jsme ale předvedli totální
kolaps na příjmu, když nám domácí dali snad čtyři přímé
body z podání. Ve druhém setu se karta obrátila a jasně
jsme soupeře přejeli. Ve třetím setu jsme měli vše ve
vlastních rukách, bohužel jsme se opět nedokázali
vyrovnat s nepříjemným větrem a podáním domácího
hráče. Nakonec se tato prohra ukázala jako rozhodující pro
celý vývoj utkání.
1:1 (10:5, 3:10, 10:6)
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1T-1T (Bartoš, Boleloucký, Gurtler, Svoboda / Horčička,
Kalousek, Levý)
Do první trojice jsme dali sto procent, v prvním setu se
nám povedla otočka nepříznivého skóre, ve druhém setu
jsme udržovali náskok několika míčů a set si pohlídali.
1:2 (7:10, 8:10)
1S-1S (Boleloucký / Horčička)
Singl si opět zahrál Filip Horčička, a přestože nebyl
favoritem, odehrál svůj zápas velice slušně. První set se
náš hráč trápil na příjmu a riskantní hra k ničemu nevedla.
Ve druhém setu jsme se soustředili na razantnější podání,
po němž následoval přesun k síti a nátlaková hra, která
slavila úspěch. Šlo se tedy opět do třetího setu, domácí
trenér naordinoval taktiku „všechno zadarmo uhrát“ a ta
překvapivě stačila.
2:2 (10:4, 6:10, 10:6)
2T-2T (Boleloucký, Jonas, Svoboda / Kalousek, Kubíček,
Levý)
V zápase druhých trojic Filipa Horčičku nahradil Patrik
Kubíček. První set nebyl z naší strany to pravé, první dotyk
s míčem je pro nás stále velkým problémem. Ve druhém
setu jsme se dokázali zlepšit ve všech herních činnostech,
náš smečař bodoval krásnými údery a domácí hráči byli
jako opaření. Do rozhodující sady domácí vyměnili
smečaře, s čímž jsme se nedokázali popasovat. Nevybrali
jsme ani jediný útok soupeře a s tím se trojice vyhrát nedá.
3:2 (10:8, 4:10, 10:7)
1D-2D (Boleloucký, Svoboda / Kalousek, Kubíček)
Naše „druhá“ dvojice dnes skutečně neměla svůj den, i
svůj druhý zápas ztratila po vlastních chybách, především
na příjmu, což je škoda.
4:2 (10:8, 10:4)

Komentář trenéra
Marek Líbal

2D-1D (Bartoš, Brenner, Jonas / Horčička, Levý)
V posledním zápasu dne jsme nic nezabalili a trpělivou
upracovanou hrou jsme dokázali zvítězit ve třech setech.
Dobrý výkon, byť proti nám stála vlastně žákovská
sestava.
4:3 (10:6, 5:10, 7:10)
Utkání jsme dobře rozehráli, ale vlastními chybami
v základních herních činnostech jsme se o výhru sami
připravili. Především naše první dvojice dnes neměla svůj
den.
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Za družstvo (oddíl) SK Bělá
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

30. 5. 2016

Marek Líbal

trenér

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