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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí
Hosté

SK Šacung Benešov, z.s.
SK Bělá

Sestava družstva

Horáček Petr
Líbal Marek
Konečný David
Voříšek Radim (C)
Voříšek Dušan
Černý Patrik
18
1:0, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 3:3, 4:3, 5:3, 5:4, 6:4

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

Na utkání proti Šacungu jsme odcestovali pouze v šesti
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý hráčích.

Popis rozhodující události
výsledek zápasu)

1D-1D (Stupka, Pacovský / Konečný, Černý)
Začátek prvního setu byl takřka vyrovnaný. Poté soupeř
změnil podání, začali podávat do Davida, protože přišli na
to, že Patrik ne ak dobře dokázal připravit balon pro
Davida. To samé následovalo ve druhém setu. Chyběla
nám náhra a bez náhry nejsou body.
1:0 (10:5, 10:6)
2D-2D (Vaníček, Krunert Št. , Hanuš / Voříšek R. ,
Voříšek D.)
Naše druhá dvojka doslova vlétla na hřiště a nenechala
soupeře skoro nadechnout. Soupeř po špatném začátku
prvního setu vystřídal, ale ani to jim nepomohlo. Ve
druhém setu tomu bylo podobně. Naši si pořád drželi
alespoň jednobodový náskok.
1:1 (5:10, 7:10)
1T-1T (Voltr, Stupka, Hanuš, Kieler, Pacovský / Horáček,
Konečný, Voříšek D. )
Do první trojice jsme dali sto procent. Dařilo se nám vše a
soupeři nepomohlo ani sřídaní. A tak jsme si zajistili
rozdílný výsledek prvního setu. Druhý set byl shodný
s prvním, dalo by se říct, že jsme soupeře nepustili ke
slovu.
1:2 (4:10, 3:10)
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2T-2T ( Vaníček, Klika, Krunert Št. / Líbal, Voříšek R. ,
Černý)
Naší druhé trojce se bohužel nedařilo jako té první. Bylo
pár méně přesných náher, ale naše největší slabostí byl
útok. Nedařilo se nám pořádně zakončit. Do druhého setu
se bohužel nic nezměnilo.
2:2 (10:6, 10:4)
3D-3D (Klika, Krunert D. , Kieler / Horáček, Líbal)
První set třetí dvojky byl celkem vyrovnaný, za stavu 9:9
jsme si vzali (time) poradili jak budeme hrát. Hrálo se
přesně to, na čem jsme se domluvili a tak jsme první set
vyhráli. Ve druhém setu už bylo vidět že jsme šli tvrdě po
výhře druhého setu, který jsme s náskokem vyhráli.
2:3 (9:10, 5:10)
1S-1S (Krunert Št. / Voříšek R.)
Singl byl vyrovnaný a došel až do třetího setu. Ve třetím
setu si soupeř hned získal tříbodový náskok 8:5. Radim
bohužel nedokázal rychle odpovědět a tak byl třetí set na
straně soupeřů.
3:3 (8:10, 10:7, 10:7)
1T-2T (Voltr, Stupka, Kieler, Pacovský / Líbal, Voříšek R.
Černý)
Tato trojka si dokázala hned na začátku vybudovat náskok,
který jsme udrželi až do konce. Druhý set už byl
vyrovnanější, ale soupeři měli větší štěstí v koncovce a tak
tyto trojky šly do třetího setu. V tom jsme byli takřka
bezradní a neuhráli jsme ani jeden bod.
4:3 (7:10, 10:9, 10:5)
2T-1T (Vaníček, Klika, Kruner Št. / Horáček, Konečný,
Voříšek D.)
Vývoj prvního setu byl dosti podobný předchozímu
zápasu. Ve druhém setu jsme bohužel začali více chybovat
a nedokázali jsme šance proměnit v body a tak následoval
třetí set. Třetí set byl bod za bod a tak byl stav 9:9. Naši po
krásném příjmu a krásné náhře bohužel trefili soupeřův
blok a od bloku se to s velkým neštěstím odrazilo a trefilo
to ruku Davida.

1

Strana 2 (celkem 3)

Rozpis dlouhodobých soutěží 2016 – příloha 11

5:3 (7:10, 10:6, 10:9)
1D-2D (Voltr, Stupka, Pacovský / Voříšek R. Voříšek D.)
V prvním setu jsme hráli na plný plyn, protože jsme
potřebovali vyhrát. Set jsme bohužel nevyhráli a tak se do
druhého setu kluci naštvali a vyhráli s rozdílem pěti bodů.
Následoval set třetí. Ten byl opět vyrovnaný, za stavu 9:9
jsme tentokrát měli větší štěstí my.
5:4 (10:9, 5:10, 9:10)
2D-1D (Vaníček, Krunert Št. Hanuš / Konečný, Černý)
První set byl vyrovnaný, ale opět nám chybělo štěstí
v koncovce. Druhý set jsme se už nedokázali bohužel drzět
soupeře v kontaktu a tak i druhý set vyhrál soupeř.

Komentář trenéra
Marek Líbal

6:4 (10:9, 10:7)
Utkání v Benešově se nám nepovedlo, bohužel jsme
potvrdili naši (ne)formu z posledních týdnů. Příští týden
hrajeme doma a musíme bezpodmínečně bodovat.
Za družstvo (oddíl) SK Bělá

Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

20.6.2016

Patrik Černý

Hráč

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