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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL  

Domácí SK Bělá 
 

Hosté TJ Slovan Chabařovice 
 

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

Počet diváků 20 
Číselný popis vývoje utkání 
(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

2:0, 2:3, 3:3, 3:4 
 
 

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

Dobrou náladu po „dopoledním“ vítězném utkání A týmu 
ve druhé lize jsme si přenesli i do odvety čtvrtfinále BDL 
proti Chabařovicím. 
  
1D-1D (Horčička, Levý / Kovařík, Sehrig) 
Hosté nám nachystali překvapení a nasadili své nejlepší 
hráče do první dvojice. V prvním setu se nám celkem 
dařilo, soupeř se dopustil několika lacinějších chyb v útoku 
a set zachraňoval až v koncovce posledním míčem. Ve 
druhém setu jsme zahráli ještě lépe a vynutili si 
rozhodující sadu. V té jsme sice prohrávali, ale poslední 
dva míče patřily nám.  
1:0 (9:10, 10:5, 10:9) 
 
2D-2D (Kalousek, Vavřina / Henzl, Mužík) 
V zápase druhých dvojic šlo spíše o to, jak si na hřišti 
dokážeme vyhovět, protože jsme v této sestavě ještě 
nehráli. Náš výkon nebyl ideální a nesehranost byla znát, 
na dvojici soupeře to ale přece jen stačilo. 
2:0 (10:9, 10:8) 
 
1T-1T (Horčička, Kalousek, Kubíček, Levý / Henzl, 
Kovařík, Sehrig) 
Proti silnější trojici hostů jsme nastoupili v obvyklé 
sestavě, první set nás soupeř jednoznačně přehrával ve 
všech herních činnostech a povolil nám pouze čtyři míče. 
Do druhého setu jsme vystřídali a prohodili posty, změna 
zafungovala, vyrovnali jsme hru a od vítězství ve druhém 
setu nás dělil jeden míč.  
2:1 (4:10, 9:10) 
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1S-1S (Vavřina / Kovařík) 
V singlu jsme si byli vědomi síly soupeře, našemu hráči 
navíc úplně selhala jeho singlová zbraň, tedy smečovaný 
servis. 
2:2 (4:10, 7:10) 
 
2T-2T (Kalousek, Levý, Vavřina / Henzl, Kraus, Mužík, 
Sehrig) 
Rozhodující zápas pro celé utkání. V prvním setu jsme 
trefili několik smečí za sebou do autu, soupeř se chytil a 
set bezpečně zvládl. Ve druhém setu jsme poctivě 
vybudovali náskok a zdálo se, že se rozhodne ve zkrácené 
hře. Tři setboly nám ale byly hlavně kvůli špatným 
příjmům a nahrávce málo.  
2:3 (6:10, 9:10) 
 
1D-2D (Horčička, Levý / Henzl, Mužík)  
Naše první dvojice měla svůj den a zahrála přesně to, co 
jsem od ní očekával. Trpělivá hra a soudržnost slavila 
úspěch. 
3:3 (10:6, 10:5) 
 
2D-1D (Kalousek, Kubíček, Vavřina / Kovařík, Sehrig) 
V posledním zápase hostující dvojice další překvapení 
nepřipustila, my jsme se trápili na příjmu, z čehož 
pramenily další chyby.  
 3:4 (3:10, 6:10) 

Komentář trenéra 
 
Marek Líbal 

Když jsme vyhráli obě úvodní dvojice, bylo jasné, že 
pokud chceme zvítězit, musíme uhrát jednu trojici. To se i 
přes určité šance bohužel nepodařilo. Podali jsme dobrý 
výkon jako kolektiv, což je pro mě ta nejlepší možná 
odměna za celou sezonu. Soupeři gratulujeme k postupu 
do semifinále. 

 
Za družstvo (oddíl) SK Bělá 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

12. 9. 2016 Marek Líbal trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


