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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí
Hosté

MNK SDS Exmost Modřice “B“
SK Bělá

Sestava družstva

SK Bělá – Kapitola Michal, Kašpar Lukáš, Konečný David,
Kalousek Daniel, Voříšek Dušan, Kubíček Patrik

MNK SDS Exmost Modřice “B“ – Spousta J., Konupka M.,
Bartoš J., Burian D., Boleloucký Q., Halva F., Hanus J., Zach
Z.

Počet diváků

10

Číselný popis vývoje utkání
0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 6:2
Proti favorizovaným Brňákům jsme vyjeli s taktikou
Popis rozhodující události
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý „můžeš jenom překvapit“. Úvod utkání nám vyšel, ale po
prvním kole nám začal docházet dech. Toho se Modřice
výsledek zápasu)
v pravou chvíli chytly a do konce už nám žádný bod
nepovolili.
(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

1D-1D (Burian, Halva / Kašpar, Voříšek)
Začátek zápasu vyzněl se strany Modřic velmi nervózně.
První set herně ani takticky Modřice nezvládly a tak jsme
těžili převážně z jejich četných chyb. Druhý set se nesl
v obdobném duchu. Lukášovi se dařilo na útoku a hru jsme
dokázali udržet bez zbytečných chyb. Protihráče jsme
donutili riskovat, což se mu nevyplatilo a získali jsme i
druhý set.
0:1 (8:10, 7:10)
2D-2D (Konupka, Hanus / Kapitola, Konečný)
David s Michalem spolu hráli vůbec poprvé, takže i přes
individuální kvality obou hráčů byla znát nesouhra. Oba
bojovali statečně. První set se Modřicím podařilo po sérii
úspěšných míčů odskočit a set vyhrát. Druhý set byl z naší
strany herně povedenější a dostali jsme ho až na
dramatických 9:9. Poslední míč bohužel nedopadl v náš
prospěch a hru jsme ztratili.
1:1 (10:7, 10:9)
1T-1T (Burian, Halva, Zach / Kašpar, Konečný, Voříšek)
Do první trojky jsme vstoupili úspěšně, oba útočníci David
i Lukáš bodovali z připravených míčů. Obranu soupeře
jsme překvapili rozmanitou hrou a získali jsme první set.
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Druhý set byl vyrovnanější, především díky většímu počtu
vlastních chyb. Konec setu jsme ale ukázali pevnější nervy
a přesným zakončením jsme set nakonec získali.
1:2 (7:10, 9:10)
2T-2T (Spousta, Konupka, Hanus / Kapitola, Kalousek,
Kubíček)
Naše druhá trojka nastoupila proti herně vyrovnanější
trojce Modřic. Naše 3 „káčka“ se v prvním setu hledali,
vybírali nejvhodnější herní sestavu a taktiku. Soupeř
bohužel nebyl k našim neshodám ve hře a na náhře
tolerantní a oba dva sety získal poměrně snadno.
2:2 (10:4, 10:5)
3D-3D (Spousta, Zach / Kalousek, Kubíček)
Na naší liché dvojce se podepsal zkušenostní rozdíl. O
chyby a nepřesnosti nebyla z naší strany nouze. Soupeři
jsme nekladli odpor, navíc mnoho našich pokusů prolomit
soupeřovu výhodu vedlo k dalším nevynuceným chybám.
Oba sety jsme ztratili.
3:2 (10:2, 10:14
1S-2S (Hanus / Voříšek)
Singlu jsem se ujmul osobně, ale i přes snahu jsem pro
soupeře nepředstavoval žádnou hrozbu. Herní rozdíl byl
evidentní a to hlavně v druhém setu. Soupeř se zachoval
velmi sportovně a ušetřil mě „kanárka“.
4:2 (10:5, 10:1)
1T-2T (Burian, Halva, Zach / Kapitola, Kalousek,
Kubíček)
Kluci se ve trojce opět trápili a kromě oprávněného
rozhořčení z verdiktu rozhodčího jsme nic nepředvedli,
výsledek vypovídá za vše.
5:2 (10:2, 10:1)
2T-1T (Spousta, Konupka, Hanus / Kašpar, Konečný,
Voříšek)
Po první výhře naší trojky jsme doufali v podobná scénař i
v druhém kole. K jeho naplění bohužel nedošlo.
Nedokázali jsme narovnat obranu a tak jsme oba sety za
soupeřem zaostávali. Při tlaku na vlastní body jsme navíc
zbytečně riskovali a oba sety prohráli.
6:2 (10:7, 10:6)
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Přes překvapivou sestavu jsme do zápasu vstoupili
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, pozitivně. Takticky jsme měli nasadit lichou dvojku, kde
bychom možná dokázali získat bod. Výkon rozhodčích byl
výkony rozhodčích)
v několika situacích diskutabilní a jejich argumenty
překvapivé až k pousmání. Naštěstí se ani v jednom
případě nejednalo o rozhodujicí míče, takže i přes žlutou
kartu neměly na vývoj zápasu významnější vliv.
Oceňuji ochotu Michala, díky kterému jsme nakonec
mohli ukopat alespoň dvě čestné výhry.

Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

05.09.16

Ing. Dušan Voříšek

kapitán

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