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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

NK Climax Vsetín B

Hosté

SK Bělá

Sestava družstva

Domácí:
Mikula Tomáš (C), Kurka Ondřej, Olšák Radim, Gargulák
Robert, Hyžák Tomáš, Vala Tomáš, Švirák Karel
Hosté:
Voříšek Radim (C), Černý Patrik, Horáček Petr, Kalousek
Daniel, Líbal Marek, Voříšek Dušan

Počet diváků

10

Číselný popis vývoje utkání

6:0

Popis rozhodující události

11. kolo: 2.7.2016 Vsetín

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý
výsledek zápasu)
Již

čtvrté utkání se potýkáme s absencí klíčových
útočníků. V tomto utkání chyběli M. Petr, D. Konečný, L.
Kašpar a J. Adamec.
1D-1D (Kurka, Mikula / Kalousek, Černý)
Naše čerstvá dvojice zahájila utkání pěknou hrou,
zkušenému soupeři se podařilo odskočit na větší rozdíl
bodů vždy až v druhé půlce setů, neboť se nám nedařilo
dobře přijímat. Pro naše mladé hráče dobrá zkušenost,
avšak prohra.
1:0 (10:7, 10:7)
2D-2D ( Hyžák, Olšák / Voříšek D., Voříšek)
V prvním setu jsme nasbírali přiliš mnoho nevynucených
chyb, nedařil se příjem ze servisu ani z obrany. Oproti
tomu domácí hráli svědomitě a disciplinovaně a získali
zaslouženě první set. V druhém setu jsme dokázali
vyvinout větší tlak díky bezchybným útokům a slabšímu
příjmu domácích. V rozhodujicím setu jsme si dovolili až
příliš pokažených útoků a těsně prohráli.
2:0 (10:7, 6:10, 10:9)
1T-1T (Kurka, Hyžák, Švirák / Horáček, Líbal, Kalousek)
V naší první trojici byla znát nesouhra – tato sestava spolu
hrála vůbec poprvé. Soupeř si neustále držel odstup
několika míčů a celkově hru kontroloval. Průlom se nám
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bohužel neporadařil ani v jednom ze setů.
3:0 (10:6, 10:7)
2T-2T (Olšák, Vala, Mikula / Černý, Voříšek D., Voříšek
R.)
Obdobně jako první trojka, jsme ani při druhé nedokázali
sladit obranu a útok. Útočně jsme na tom nebyli špatně, ale
soupeřovi jsme usnadňovali každý bod nepřipravenou
obranou. Oba sety vypadaly velmi podobně, bohužel jsme
soupeře ani v jednom setu nedokázali kvůli slabé obraně
přehrát.
4:0 (10:9, 10:8)
3D-3D (Gargulák, Švirák / Horáček, Líbal)
Na lichou dvojici jsme nasadili Petra s Markem a stejně
jako u Voříšků jsme doufali v bodový výsledek. Herně se
nedařilo, protože nás soupeř vynikajícím liftovaným
servisem nutil hrát z neškodných pozic. Ani v jednom setu
jsme se neprosadili.
5:0 (10:6, 10:6)
1S-2S (Mikula / Voříšek R.)
Radim měl proti nestorovi Mikulovi velikou motivaci
(uhrát pro nás alespoň bod) a chtěl vyhrát. Zápas se vyvíjel
velice slibně, Radim po chybách soupeře získal první set.
Druhý nebyl z naší strany pohledný, a tak bylo jasné, že
rozhodovat bude zkrácený třetí set. Radim bohužel
nedokázal navázat na získaný první set, soupeř navíc
předváděl kouzelné singlové parády a set získal.
6:0 (9:10, 10:3, 10:6)
Už několikáté utkání se potýkáme s velikou absencí hráčů
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, ze základní sestavy, čemuž odpovídají i konečné výsledky
a umístění v tabulce.
výkony rozhodčích)
Dnešní poslepovaná sestava společně s kvalitou domácího
oddílu vyústili v herně nevydařené utkání. V omezené
míře byly vidět i při naší hře pohledné situace a výměny,
avšak ty soupeřovi naše výrazně převyšovali.
Oceňuji vstřícnou atmosféru na hřišti i ze strany domácích.
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Za družstvo (oddíl) SK Bělá
Datum

3.7.2016

Termín pro zaslání zprávy:

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

Ing. Dušan Voříšek

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

