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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL SK. B
Domácí

NK CLIMAX Vsetín

Hosté

SK Bělá

Sestava družstva

NK CLIMAX Vsetín – Andris Tomáš, Belko Branislav,
Halašta, Hyžák Tomáš, Majštiník David, Stařičný Rudolf

Počet diváků
Číselný popis vývoje utkání

SK Bělá – Horčička Filip, Levý Patrik, Lisek Jan, Němec
Jan
30
7:0

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

V posledním utkání základní části BDL sk. B jsme jeli do
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý Vsetína bez Dana Kalouska a Patrika Kubíčka, kteří odjeli
na dovolenou. Svůj první ostrý start v ligové soutěži tedy
výsledek zápasu)
zažili Honzové Lisek a Němec.

Popis rozhodující události

1D-1D (Belko, Hyžák, Halašta / Lisek, Němec)
První set první dvojice byl jednoznačný, domácím hráčům
jsme se nedokázali rovnat v žádné herní činnosti. Do
druhého setu domácí trenér stáhnul z kurtu kanonýra
Belka, díky tomu jsme se dostali do hry, osmělili a uhráli
pár hezkých míčů.
1:0 (10:2, 10:7)
2D-2D (Andris, Majštiník, Stařičný / Horčička, Levý)
V zápasu druhých dvojic jsme v úvodu působili
zakřiknutě, postupně jsme ale zjistili, že se dá hrát, začali
jsme vybírat útoky domácích hráčů, bohužel jsme ale sami
bodovat nedokázali. Buď naše smeče nebyly razantní, nebo
chyběla přesnost.
2:0 (10:7, 10:5)
1T-1T (Andris, Belko, Halašta, Hyžák / Horčička, Levý,
Němec)
Na začátku zápasu prvních trojic bylo utkání přerušeno
deštěm, po pauze se pokračovalo v hale. V prvním setu
jsme hráli nad očekávání dobře, Honza Němec neskutečně
bodoval, bohužel jsme ke konci setu nevybrali několik
míčů, které jsme měli na hlavě, a těsně jsme padli. Ve
druhé sadě nám trochu odešly síly a domácí hráči
excelovali.
3:0 (10:8, 10:4)
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1S-1S (Andris / Horčička)
V singlu měl Filip opět těžkého soupeře. Tomáš dokáže
smečí vrátit míč přes síť téměř odkudkoliv, z jakékoliv
pozice, což je smrtící především pro hráče, který úplně
neovládá příjem halfvolejem. Filip nicméně proti
výbornému hráči nezklamal a byl důstojným soupeřem.
4:0 (10:5, 10:7)
2T-2T (Andris, Belko, Hyžák, Stařičný / Levý, Lisek,
Němec)
Utkání pokračovalo zápasem druhých trojic, naše sestava
se opravdu snažila, ale obraz hry byl reálným odrazem
schopností jednotlivých hráčů, tudíž jsme neměli nárok.
5:0 (10:5, 10:6)
1D-2D (Belko, Hyžák, Halašta / Horčička, Levý)
První set nastoupili za domácí Belko s Hyžákem a příliš
šancí nám nedali. Ve druhém setu naskočil místo Belka
Halašta, karta se obrátila a šlo se do třetího setu. V něm
byli domácí (i s pomocí nejlepšího hráče utkání) o bod
lepší.
6:0 (10:5, 7:10, 10:9)

Komentář trenéra
Marek Líbal

2D-1D (Andris, Stařičný / Lisek, Němec)
Do posledního zápasu dne jsme naskočili viditelně
povzbuzeni dobrým výkonem naší předchozí dvojice,
první set jsme hráli snad i nad naše možnosti. Honza Lisek
hezky připravoval, Honza Němec tvrdými údery bodoval,
dvakrát se mu podařilo zablokovat domácí hráče, přesto
poslední míč patřil domácím. Ve druhém jsme na začátku
zkazili několik útoků a domácí již zkušeně navyšovali
vedení až do konce.
7:0 (10:9, 10:4)
Naše první dvojice odjela na dovolenou, svůj první ostrý
start v soutěži tedy zapsali Honzové Lisek a Němec a
celkově rozhodně nezklamali. Přestože jsme v úvodu
utkání nebyli důstojným soupeřem, nikdo z domácích
hráčů to nedával nijak najevo, což svědčí nejen o
nohejbalových kvalitách. Vsetínským budeme držet palce
v play-off.
Za družstvo (oddíl) SK Bělá

Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

27. 6. 2016

Marek Líbal

trenér

Termín pro zaslání zprávy:
1
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do konce prvního pracovního dne po skončení utkání na e-mail info@nohejbal.org
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