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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
NK R.U.M. Holubice

Domácí

Šikl Michal (C), Žitňák Marek, Feichtinger Josef, Šišma
Radek, Gryc Luboš., Bubniak Petr, Fronk Jaroslav,
Havránek Lukáš, Blabka Roman
Hosté

SK Bělá
Voříšek Radim (C), Kašpar Lukáš, Petr Martin, Voříšek
Dušan, Konečný David, Kubíček Patrik

Počet diváků

20

Popis rozhodující události

12. kolo – Holubice

(chybějící
opory,
zlomové
překvapivý výsledek zápasu)

momenty,

Vývoj zápasu: 2:0, 2:2, 5:2, 5:3, 6:3
Po letní přestávce jsme se za horkého srpnového dne vydali
na kurty oddílu Holubic, kdy nám na utkání chyběli hráči
Petr Horáček, Jiří Adamec, Marek Líbal a Patrik Černý.
1D-1D Bubniak P., Feichtinger J. x Voříšek R., Voříšek D.
Naše sestava bratrů Voříšků začala velmi dobře, první půlku
setu byli vždy o míč napřed. Bohužel opět přišly drobné
chyby v mezihře, čímž se domácí dostali do vedení, které si
zdrželi víceméně už po celý zápas. 1:0
(10:7, 10:6)
2D-2D Žitňák M., Gryc L. x Petr M., Konečný D.
Srovnat stav utkání se snažila naše druhá sestava. Po velmi
vyrovnaném utkání jsme bohužel padli ve třech setech. Zde
opět rozhodovala naše horší mezihra. 2:0
(10:8, 9:10, 10:7)
1T-1T Žitňák M., Feichtinger J., Bubniak P. x Petr M.,
Kašpar L., Voříšek D.
Na řadu přišla naše lepší disciplína. První set jsme díky pár
chycenými míči v poli získali na svou stranu. I v druhém
jsme si navýšili o tři body na 5:8, pak ale přišel zkrat
a soupeř set otočil a dotáhl do konce. Ve třetím jsme opět
hráli naši hru, přesto se ale hrálo bod za bod, kdy jsme na
konci setu za stavu 9:9 na podruhé proměnili útok. 2:1
(7:10, 10:8, 9:10)
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2T-2T Šikl M., Šišma R., Cryc L. x Voříšek R., Konečný D.,
Kubíček P.
Do druhé trojice premiérově v druhé lize nastoupil
dorostenec Patrik. Za vyrovnaného stavu jsme se štěstím
získali první set, což kluky ještě víc nakoplo a zápas už
nepustili. 2:2
(9:10, 7:10)
3D-3D Šikl M., Šišma R. (Dlabka R.) x Kašpar L., Kubíček
P.
Bohužel jsme ale na dva vyhrané zápasy trojic nedokázali
dále navázat. Se špatnou mezihrou šel ruku v ruce i špatný
útok. Ačkoliv se bojovalo, soupeř měl navrch. 3:2
(10:6, 10:6)
1S-1S Bubniak P. x Voříšek R.
Do zápasu singlu nastoupil Radim bez nervů a hned si
v prvním setu nahrál několik bodů. Náskok ale v průběhu
setu ztrácel a těsně set prohrál. Druhý set už si Petr od
začátku hlídal a nenechal připustit případné drama. 4:2
(10:9, 10:6)
1T-2T Žitňák M., Feichtinger J., Bubniak P. x Petr M.,
Kašpar L., Voříšek D.
V odvetných trojicích jsme chtěli navázat na předchozí dvě
vyhrané. To se ale nedařilo, v poli jsme se velmi trápili a na
útoku jsme byli neškodní. 5:2
(10:6, 10:7)
2T-1T Šišma R., Cryc L., Dlabka R. x Voříšek R., Konečný
D., Kubíček P.
V druhé trojici byl první set velmi vyrovnaný a skončil
nejtěsnějších rozdílem v náš prospěch. To nás nakoplo
a v druhém setu jsme soupeři připustili pouze tři body. 5:3
(9:10, 3:10)
1D-2D Bubniak P., Feichtinger J. x Petr M., Konečný D.
O drama a prodloužení utkání do desátého zápasu hráli
Martin s Davidem. Jenže i zde jsme se opět trápili na útoku a
díky několika vykopnutým smečím se soupeř urval do
vedení, které si hlídal po zbytek setu. V druhém jsme sice
hru zlepšili, rozehraného soupeře jsme už ale zastavit
nedokázali. 6:3
(10:6, 10:8)
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Na utkání jsme jeli v oslabené sestavě, přesto jsme chtěli
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, urvat jeden bod do tabulky. To se bohužel nepodařilo.
Během hry byly vidět z naší strany nepřesnosti v mezihře
výkony rozhodčích)
a poměrně dost chyb na síti, což nás stálo několik setů.
Utkání ale probíhalo ve velmi přátelské atmosféře, které
bezchybným výkonem podpořili rozhodčí Pelikán
a Arcanidu.
Datum

Zpracovatel
29.8.2016

Termín pro zaslání zprávy:

Funkce v družstvu (oddílu)

Kašpar Lukáš

Trenér SK Bělá

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