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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL – QF3/3
Domácí
Hosté
Sestava družstva
Počet diváků
Číselný popis vývoje utkání

TJ Dynamo České Budějovice
T.J. Sokol Holice
Horčička, Levý, Nastoupil, Sochůrek, Veselý, Vohradník,
Vojtíšek
20
1:0, 1:1, 4:1

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

Popis rozhodující události

Rozhodující utkání o postup do semifinále se pro nás
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý začalo vyvíjet nad očekávání dobře, když Horčička
s Levým v prvním setu drželi krok s elitní dvojicí
výsledek zápasu)
domácích až do posledního míče. Druhý set již vysoce
položenou laťku udržet nedokázali a soupeř zapsal první
bod. Zápas druhých dvojic byl plně v naší režii, podle
očekávání tedy 1:1. Do důležitého zápasu trojic jsme
vstoupili koncentrovaně, trpělivou a přesnou hrou jsme
udržovali dvoubodový náskok. Za našeho vedení 8:6 jsme
zdánlivě banální míč zasmečovali z prvního dotyku pouze
do pásky, což nás stálo celý zápas a pravděpodobně i celé
utkání a sérii. Náš smečař od té doby nezahrál snad jediný
čistý bod. Nepomohla změna herního rozestavení,
útočných kombinací, ani střídání. Nejhezčím zápasem dne
byl opět singl. V prvním setu Veselému vyšlo vše, na co
sáhnul (10:4), ve druhém setu Višvader řádil na podání
(5:10) a šlo se do tie-breaku. V něm se vedení přelévalo ze
strany na stranu, poslední dva míče však v dlouhých
výměnách získal domácí špílmachr. 3:1 V odvetě trojic
byla na hře našich hráčů patrná nervozita, domácí sestava
hrála naopak jako z partesu, dokázala opakovaně využívat
naší slabiny – špatně postaveného bloku. 4:1
Dramatická série, kvalitní výkony, gesta fair-play.
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, Přestože jsme do další fáze soutěže neprošli, myslím, že se
nemáme za co stydět. Dynamo jsme donutili
výkony rozhodčích)
k maximálním výkonům, v mých očích jsme hráli až na
výjimky chytře, nedostatky v útoku jsme doháněli
kvalitním servisem, nápaditou nahrávkou a bojovností.
Soupeř má hru postavenou na dvou individualitách, které
se dokáží podřídit týmu a udělat maximum pro jeho
úspěch, což je rozhodující. Lukáši Musilovi držíme palce a
přejeme brzké uzdravení.
Jsem přesvědčen, že pokud naši hráči půjdou dál po
vytyčené cestě a stávající model BDL zůstane zachován,
budou hrát již příští rok o příčky nejvyšší. Tři hráči mají
potenciál hrát nejvyšší soutěž, teď už však záleží
především na nich, jak naloží s tím, co se během
uplynulých dvou sezon naučili a dozvěděli.
Za družstvo (oddíl)
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Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

17.9.2018

Marek Líbal

Trenér, vedoucí

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

