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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

SK Bělá

Hosté

NK Dynín

Sestava družstva

Domácí:
Voříšek Radim (C), Kašpar Lukáš, Konečný David, Líbal Marek,
Petr Martin, Adamec Jiří, Voříšek Dušan, Kapitola Michal, Kubíček
Patrik
Hosté:
Semrád Petr (C), Kandra Petr, Hrdlička Václav, Burian David,
Sliacký Filip, Toman Rudolf, Pudil Lubomír

Počet diváků

15

Číselný popis vývoje utkání

0:2, 6:2

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

Popis rozhodující události

14. kolo: 11. 9. 2016 Bělá

(chybějící opory, zlomové momenty,
překvapivý výsledek zápasu)
Na poslední utkání základní části jsme přivítali celek z Dynína.

V naší sestavě chyběl pouze Patrik Černý, který stále léčí zranění
kotníku.
1D-1D Voříšek R., Voříšek D. x Pudil L., Kandra P.
Na první zápas dvojic nastoupili tradičně bratři Voříškovi. Bohužel
jsme se od začátku prvního setu trápili na síti, kdy se nedařilo vůbec
proměňovat útoky v body. A to i přestože nám soupeř mnohdy
pomáhal, stále jsme tahali za kratší konec.
0:1 (8:10, 10:8, 6:10)
2D-2D Petr M., Konečný D. (Kapitola M.) x Semrád P., Toman R.
Druhá dvojice víceméně kopírovala tu první, veškeré útoky
směřovali do těl protihráčů, kteří to z větší části následně trestali. Ve
druhém setu došlo ke střídání, kdy se na hřiště podíval Michal. Kluci
pár míčů dotáhli, avšak soupeř měl náskok, který už pustit nechtěl.
0:2 (8:10, 8:10)
1T-1T Kašpar L., Petr M., Voříšek D. x Pudil L, Kandra P., Burian
D.
Opět jsme po úvodních dvojicích prohrávali 0:2. A opět jsme vše
museli zachraňovat v trojicích. To se hned v prvním setu dařilo a
soupeře jsme téměř k ničemu nepustili. Ovšem v druhém setu jsme
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trochu polevili, hráči na druhé straně se naopak nakopli a i díky naší
horší mezihře se pokračovalo třetím setem. Zde jsme se opět vrátili
do naší herní pohody a v klidu jsme stáhli stav utkání.
1:2 (10:4, 9:10, 10:7)
2T-2T Voříšek R., Konečný D., Líbal M. x Hrdlička V., Sliacký F.,
Toman R.
Druhá trojice nezačala dobře a po několika chybách v mezihře
a útoku si soupeř vzal set na svou stranu. Ve druhém ale kluci
zabrali, nekazili a zápas prodloužili do třetího setu. V něm si
vytvořili pár bodů náskok, který si drželi až do posledního míče. A
bylo srovnáno.
2:2 (8:10, 10:8, 10:7)
3D-3D Kašpar L., Líbal M. (Adamec J.) x Hrdlička V., Burian D.
(Sliacký F.)
Navýšit jsme chtěli alespoň jednou vyhranou dvojicí. Přestože jsme
si v první sadě hůře připravovali, set jsme nakonec získali pro sebe.
V druhém setu už toho ale přestalo fungovat více a ztráceli jsme hned
několik bodů. A tak došlo ke střídání a na hřiště nastoupil Jirka.
Soupeře jsme postupně dotahovali a za stavu 9:9 jsme byli na útoku.
Ten bohužel skončil v síti. Ve třetím jsme hru zpestřili a zlepšili,
chytli jsme v poli a následně proměňovali v body a soupeři povolili
v setu pouze jediný bod.
3:2 (10:8, 9:10, 10:6)
1S-1S Voříšek R. x Pudil L.
V letošní sezóně jsme singlově nebyli úspěšní v jediném utkání,
proto kdy jindy tuto smůlu prolomit než v posledním utkání. Radim
hrál od začátku pestře, dobře si přijímal a téměř ze všeho bodoval.
Naopak soupeř kazil. V druhém setu se to ale úplně otočilo – soupeř,
na co sáhnul, z toho bodoval a Radimovi se nedařilo vůbec. Třetí set
byl jako na houpačce, až stav dospěl na 9:9. Koncovka ale byla se
šťastným koncem pro nás.
4:2 (10:5, 4:10, 10:9)
1T-2T Kašpar L., Petr M., Voříšek D. x Hrdlička V., Sliacký F.,
Toman R. (Semrád P.)
Otočenými trojicemi jsme chtěli utkání ukončit. První set, až na pár
nepřesností v mezihře, jsme získali na naši stranu, v druhém už jsme
si postupně navyšovali bodový náskok, který jsme si udrželi až do
konce.
5:2 (10:8, 10:6)
2T-1T Voříšek R., Konečný D., Líbal M. x Pudil L, Kandra P.,
Burian D.
V druhé trojici už byl soupeř zcela odevzdaný, čemuž odpovídá i
skóre dvakrát 10:1.
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6:2 (10:1, 10:1)
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost,
nejlepší
hráči,
výkony
rozhodčích)

Pro udržení v lize (a aniž bychom museli do play-out) jsme
potřebovali utkání vyhrát. Po nevydařeném začátku jsme se ale jako
tým dokázali zvednout a díky vyhrané střední části, ale i obzvláště
opět dobře zvládnutými trojicemi jsme vyhráli šest zápasů v řadě a
sezónu jsme zakončili na domácí půdě vítězně.
Všem hráčům chci poděkovat za odehranou sezónu, která nebyla
vůbec jednoduchá, hlavně i díky velkým absencím hráčů na utkáních
kvůli zraněním.
Utkání velmi dobře odpískali rozhodčí Čukan a Křepelka.

Za družstvo (oddíl) SK Bělá:
Datum

Zpracovatel
12. 9. 2016

Funkce v družstvu (oddílu)

Kašpar Lukáš

Trenér

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