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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL – SK. B
Domácí
Hosté
Sestava družstva
Počet diváků
Číselný popis vývoje utkání

TJ Sokol I Prostějov
T.J. Sokol Holice
Horčička, Kalousek, Kubíček, Levý, Nastoupil, Vojtíšek
Martin
5
0:4, 2:4, 2:5

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

První polovinu Botas dorostenecké ligy jsme uzavřeli
v Prostějově,
tedy
proti
jednomu
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý utkáním
z nejúspěšnějších mládežnických nohejbalových týmů
výsledek zápasu)
všech dob. 32 mistrovských titulů a celkem přes 70
medailí z mládežnických šampionátů (v různých
kategoriích) hovoří za vše.
Popis rozhodující události

K utkání jsme nastoupili bez Adama Brože, domácím
chyběli tahouni Příhoda s Matkulčíkem. Nově sestavená
první dvojice Patrika Levého s Adamem Nastoupilem
začala poněkud ospale, díky skvělému podání jsme však
do hry nepouštěli Jakuba Ftačníka, což na výhru stačilo.
Zápas druhých dvojic jsme měli celou dobu pod kontrolou
a snadno jsme připsali druhý zápasový bod.
Souboj trojic nebyl ani tak o nás, ale spíše o tom, zda
domácí hráči dokáží Ftačníkovi nahrát. To se podařilo jen
párkrát a my jsme slavili třetí úspěch. Disciplína singlu
byla v našem podání v dosavadních utkáních jedním
velkým propadákem. Příležitost dostal poprvé v sezoně
Filip Horčička, který všem aktérům utkání ukázal, v jakém
nasazení se hraje zápas nejvyšší soutěže. Právě
maximálním nasazením a bezbřehou bojovností totiž
dokázal porazit nohejbalově kvalitnějšího a zkušenějšího
soupeře.
Odveta trojic byla zpočátku v naší režii, při vedení 5:1
v prvním setu jsme však nepochopitelně polevili a místo
toho, abychom smířeného soupeře dorazili, laxností a herní
nekázní jsme ho postavili na nohy. Domácí tahoun se
chytil na servisu a set téměř sám dokázal otočit. Druhý set
one man show Jakuba Ftačníka pokračovala, vrchol nastal
za stavu 9:9, kdy domácí hráč prostřelil naši obranu
z místa, odkud se běžně kope servis.
Do první odvety dvojic jsme vstoupili katastrofálně (0:4),
k obratu nepomohl time ani střídání. Druhý set jsme díky
chybám soupeře v koncovce zvítězili, ale ve třetím setu už
byla domácí dvojice nad naše síly. Poslední zápas dne byl
naší jasnou záležitostí, když jsme domácí dvojici povolili
za dva sety uhrát pouhé čtyři body.
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S prvním vítězstvím v BDL musíme být spokojeni. Když
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, však Horčička v singlu porazil Ftačníka a dostal nás do
vedení 4:0, měli jsme oslabeného soupeře porazit za 3
výkony rozhodčích)
body. V situaci, kdy jsme na posledním místě tabulky, je
pro mě laxní přístup našich nejlepších hráčů v odvetné
trojce a dvojce nepochopitelný. V dalších utkáních
dostanou více prostoru naši žáci.
Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

15.5.2017

Marek Líbal

Trenér, vedoucí

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

