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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL  

Domácí TJ Slovan Chabařovice 
 

Hosté SK Bělá 
 

Sestava družstva TJ Slovan Chabařovice – Kovařík, Sehrig, Henzl, Štrejl, 
Kraus, Mužík, Levinský 
 
SK Bělá – Horčička Filip, Kalousek Daniel, Kubíček 
Patrik, Levý Patrik 

Počet diváků 10 
Číselný popis vývoje utkání 
(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

4:0 

Popis rozhodující události 
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 
výsledek zápasu) 

První utkání čtvrtfinále BDL jsme odehráli 
v Chabařovicích v naší obvyklé sestavě. Náš soupeř 
potvrdil své kvality a především ve dvojicích nás 
přehrával.  
 
1D-1D (Sehrig, Levinský, Štrejl / Horčička, Kubíček) 
Do zápasu jsme vstoupili odhodlaně, ujali jsme se 
dvoubodového vedení, to se však rychle rozplynulo a 
domácí hráči set bez problémů otočili. Druhý set již byl 
zcela v režii domácí dvojice, kterou herně táhnul Sehrig. 
1:0 (10:6, 10:3) 
 
2D-2D (Kovařík, Mužík, Henzl / Kalousek, Levý) 
V druhém zápasu dne jsme se herně hledali, udělali jsme 
neskutečné množství lehkovážných a laciných chyb, které 
nás stály první set. Místo toho, abychom druhý set zabrali, 
hráli jsme jako opaření, nedařilo se nám bodovat a po 
neproměněných útocích jsme se nevraceli do obranného 
postavení, tudíž nebylo co řešit. Domácím se rozehrál 
Kovařík a z druhé bezpečně uklízel míče do volných 
prostor.    
2:0 (10:8, 10:2) 
 
1T-1T (Sehrig, Štrejl, Kraus, Mužík, Henzl / Kalousek, 
Kubíček, Levý) 
Ve trojicích jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem, 
bohužel jsme však nezvládli koncovky druhého a třetího 
setu. Největší problém pro nás byl servis domácích, špatně 
jsme přijímali a tím pochopitelně trpěl útok. Domácí trojici 
táhnul Sehrig, přes kterého jsme prakticky nedokázali 
zabodovat.    
3:0 (9:10, 10:8, 10:9) 
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1S-1S (Kovařík / Kubíček) 
Utkání bylo téměř rozhodnuté, singl šel zkusit o 
prázdninách neúnavně trénující Patrik Kubíček. První set 
byl hodně o podání, Patrik buď z podání bodoval, nebo ho 
zkazil a pak se bránil aktivnímu soupeři. Na konci setu se 
nám risk nevyplatil a poslední dva míče jsme zkazili. 
Druhý set byl plně v režii domácího hráče.  
4:0 (10:7, 10:2) 
 
 

Komentář trenéra 
 
Marek Líbal 

Se soupeřem jsme dokázali hrát vyrovnaně pouze ve 
trojici, ve dvojicích a v singlu to bylo na jednu branku. 
Domácí hráči potvrdili, že svou skupinu nevyhráli náhodou 
a zaslouženě zvítězili. Pro nás je škoda, že se utkání 
nedohrává celé. Každý set proti takovému soupeři je pro 
nás cennou zkušeností. 

 
Za družstvo (oddíl) SK Bělá 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

5. 9. 2016 Marek Líbal trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


