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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 2. LIGY SK. B
Domácí

SK Bělá

Hosté

SK Drak Dalečín

Sestava družstva

SK Bělá – Černý Patrik, Horáček Petr, Kalousek Daniel,
Konečný David, Líbal Marek, Voříšek Dušan
SK Drak Dalečín – Kysilka M., Maloň V., Svoboda T.,
Svoboda V., Vetešník R., Vomočil M., Vondra P.

Počet diváků
Číselný popis vývoje utkání

10
3:0, 3:1, 4:1, 4:2, 5:2, 5:3, 6:3

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

V utkání proti Dalečínu jsme se museli obejít bez Jirky
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý Adamce, Martina Petra, Radima Voříška a Lukáše
Kašpara. Prostor zahrát si tak dostal dorostenec Dan
výsledek zápasu)
Kalousek a někteří další hráči, kteří nenastupují tak často.

Popis rozhodující události

1D-1D (Konečný, Voříšek D. / Svoboda V., Vondra)
První set úvodního zápasu byl vyrovnaný, koncovku jsme
zvládli na jedničku a šlo se do druhého. V něm jako by na
hráče Dalečína padla deka, naopak my jsme hráli uvolněně
a bez problémů set získali.
1:0 (10:9, 10:5)
2D-2D (Horáček, Líbal / Kysilka, Svoboda T.)
Zápas druhých dvojic moc nohejbalové krásy nenabídl.
Hráli jsme účelně, soupeř si nedokázal poradit s blokem
Petra, kazil nahrávky a často i útok. Rychlé vítězství.
2:0 (10:8, 10:5)
1T-1T (Horáček, Konečný, Líbal / Kysilka, Maloň,
Vetešník)
Kvůli absencím jsme byli nuceni změnit i sestavy trojic.
Jak nám to na hřišti půjde, bylo tedy otázkou. První trojice
fungovala velmi dobře, oba smečaři dokázali pravidelně
proměňovat své útoky, ve druhém setu navíc David
dokázal asi čtyřikrát bodově zablokovat.
3:0 (10:5, 10:7)
2T-2T (Černý, Kalousek, Voříšek D. / Svoboda T.,
Vomočil, Vondra)
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Ve druhé trojici se projevil fakt, že Dan je zvyklý hrát
pouze na jednoho smečaře, navíc jsme se oba dva sety
trápili na nahrávce a kazili spoustu míčů. Nepomohla ani
změna, kdy šel smečovat sám Patrik.
3:1 (8:10, 6:10)
3D-3D (Černý, Kalousek / Maloň, Vetešník, Vomočil)
Důležitý zápas třetích dvojic se pro nás od začátku
nevyvíjel příznivě, první set jsme nakonec po boji prohráli
o jeden míč, ve druhém jsme dokázali přidat na bojovnosti,
zpřesnili jsme nahrávky a šlo se do třetího. V něm
rozhodla poslední dlouhá výměna, ve které do té doby
skvěle hrající Roman Vetešník zkazil vlastní útok.
4:1 (9:10, 10:7, 10:9)
1S-1S (Voříšek D. / Svoboda T.)
Singl skutečně není naše disciplína. Tuhle sezonu jsme
nevyhráli ani jeden, byť jsme v Dyníně a Benešově nebyli
od výhry daleko. Tentokrát šel zkusit štěstí Dušan a opět se
nedařilo. Hráč z Dalečína byl přesnější, méně kazil a
zaslouženě zvítězil ve dvou setech.
4:2 (6:10, 5:10)
1T-2T (Horáček, Konečný, Líbal / Svoboda T., Vomočil,
Vondra)
První odvetu trojic jsme zvládli s přehledem, více než
jindy si zaútočil Petr, který potvrzuje, že trénink se
vyplácí. Ve druhém setu Markovi odešla nahrávka, na
vítězství to přesto stačilo.
5:2 (10:5, 10:9)
2T-1T (Černý, Kalousek, Voříšek D. / Kysilka, Maloň,
Vetešník)
Tímto zápasem jsme chtěli celé utkání ukončit, nestalo se
však. Hra na dva smečaře praváka s levákem se nám opět
nedařila, hezké údery jsme střídali s lajdáckými chybami a
to byla voda na dalečínský mlýn. Ve druhém setu jsme sice
zlepšili obranu, ale poslední dva míče jsme poslali do sítě a
bod tak darovali soupeři.
5:3 (6:10, 9:10)
1D-2D (Konečný, Voříšek D. / Kysilka, Svoboda T.)
První set jsme byli ve všech herních činnostech lepší, na
konci setu jsme si dovolili i pár parádiček, které většinou
končily bodem pro soupeře. Ve druhém setu jsme polevili,
přestali se koncentrovat na 100%, čehož soupeř využil a
zaslouženě si vynutil rozhodující sadu. V té jsme museli
prohrávat již o dva míče, abychom konečně vystoupili ze
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stínu a začali předvádět to, co umíme.
6:3 (10:5, 6:10, 10:8)
Komentář trenéra
Marek Líbal

Splnili jsme povinnost a v silně improvizované sestavě
jsme dokázali zvítězit. Za týden míříme do Vsetína, kde se
musíme pokusit opět něco uhrát.
Za družstvo (oddíl) SK Bělá

Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

27. 6. 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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