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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí SK Bělá 

 

Hosté TJ Sokol Zbečník 

 

Sestava družstva Domácí: 

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

 

Hosté: 

Hartman David (C), Vlach Lukáš, Kábrt Lukáš, Doležal 
Lukáš, Poláček Ondřej, Řehák Martin, Valášek Tomáš 

 

 

Počet diváků 10 

 

Číselný popis vývoje utkání 

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

2:6 

 

 

Popis rozhodující události 

(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 
výsledek zápasu) 

8. kolo: 4. 6. 2016 Bělá 

 

Základní část se přehoupla do druhé poloviny, a tak přišlo 
odvetné utkání se soupeřem z východu – Zbečníkem. 

Dnes nám chyběli Adamec a Kašpar. 

 

1D-1D Horáček P., Líbal M. (Černý P.) x Kábrt L., Řehák 
M. 

Nově sestavená dvojice nehrála od začátku dobře. 
Nedokázali jsme dotáhnout příjem k síti, následně jsme 
kazili i na útoku. Ještě v prvním setu jsme sáhli ke střídání 
Patrika za Marka. Hra se zlepšila, ale uhrát první set už 
nešlo. Ve druhém jsme se i přes horší mezihru dostali do 
stavu 9:9, a přestože jsme podávali, soupeřovi se 
nepovedla náhra a míč jsme dostali úplně zadarmo. 
Ačkoliv jsme byli u sítě, konečný úder směřoval 4 m do 
autu! 

0:1 (5:10, 9:10) 

 

2D-2D Konečný D, Petr M. x Valášek T., Vlach L. 

Velmi vyrovnaný zápas – všechny tři sety končili 
posledním možným míčem. V prvním setu jsme za devítek 
byli na útoku, bohužel my jsme neproměnili, soupeř už 
ano. V druhém setu jsme opět byli na útoku, na první 
pokus to opět nevyšlo, ale soupeř výběr vrátil na naši 



polovinu a podruhé už jsme se nemýlili. Ve třetím setu 
naopak mohl končit soupeř, jeho útok ale David chytil, 
bohužel pak smeč vykopl ven. 

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

 

1T-1T Petr M., Voříšek D., Černý P. x Kábrt L., Hartman 
D., Valášek T. 

První set vyrovnaný, přesto jsme ho překlopili na naši 
stranu. Pak naše sestava lehce polevila, hlavně mezihra 
byla nekoordinovaná, naopak soupeř se zlepšil a celkem 
s přehledem set získal pro sebe. Ve třetím jsme se ale 
vrátili ke hře z prvního setu, lépe jsme si připravovali a 
díky tomu pustili soupeři pouze jeden bod. 

1:2 (10:9, 5:10, 10:6) 

 

2T-2T Konečný D., Voříšek R., Líbal M. x Řehák M., 
Vlach L., Doležal L. 

Opět vyrovnaný set, který se rozhodoval posledním míčem 
a který nám soupeř daroval v podobě zkažené smeče. Ve 
druhém nám ale soupeř několika body odskočil a v pohodě 
ho dotáhl do konce. Stejně tak to pokračovalo i ve třetím. 

1:3 (10:9, 7:10, 8:10) 

 

3D-3D Voříšek R., Voříšek D. x Hartman D., Poláček O. 

První set byl naprosto v režii bratrů Voříšků. Ve druhém 
se ale soupeř zlepšil, přestal kazit a zadělal na drama. Proti 
tomu ale byla naše sestava a poslední míč si pohlídala. 

2:3 (10:1, 10:9) 

 

1S-1S Voříšek R. x Kábrt L. 

V prvním setu si Radim vytvořil pár míčů náskok, o ten 
ale v průběhu setu přišel a soupeře už nedokázal zatlačit. 
Druhý set už byl v rukou hostujícího hráče. 

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

 

1T-2T Petr M., Voříšek D., Černý P. x Řehák M., Vlach 
L., Doležal L. 

Pokud jsme chtěli pomýšlet alespoň na bod, bylo potřeba 
uhrát obě trojice. A to se v prvním setu dařilo. V druhém 
ale začali hosté více bojovat, stav se dostal opět na 
devítky, kdy ale náš útok soupeř zablokoval. Ve třetím už 
jsme se spíše trápili. 

2:5 (10:7, 9:10, 7:10) 

 

2T-1T Konečný D., Voříšek R., Líbal M. x Kábrt L., 
Hartman D., Poláček O. (Valášek T.) 

První set jsme jednoznačně získali my. Pak ale přišlo 
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střídání hostů a na kurt se opět podíval Tomáš. A hned 
bylo znát zlepšení na útoku, s kterým jsme se další dva 
sety nedokázali vypořádat. 

2:6 (10:3, 9:10, 7:10) 

 

Komentář trenéra/kapitána 

(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, 
výkony rozhodčích) 

Dnes jsme bohužel nezvládali koncovky setů, ačkoliv jsme 
měli dost příležitostí k jejich zakončení. Dále jsme se 
velmi trápili s příjmy. Tyto základní nedostatky musíme 
rychle zlepšit, bez toho výsledky nepřijdou. 

Soupeř hrál dobře, méně chyboval a body si zasloužil. 

Utkání bylo odpískáno poměrně dobře, až na pár drobných 
chyb. 

 

 

Za družstvo (oddíl) SK Bělá 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

6. 6. 2016 Kašpar Lukáš Trenér 

 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


