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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL SK. B
Domácí

T.J. Sokol Holice

Hosté
Sestava družstva

TJ Slavoj Český Brod
Tomáš Mareček, Patrik Levý, Tomáš Sochůrek, Jakub
Tlučhoř, Vít Vohradník
15
0:3, 3:3, 3:4

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

Popis rozhodující události

Oba týmy nastoupily bez svých opor, hosté bez Kalouse
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý s Trucem, náš tým bez Veselého s Vojtíškem. Bylo tedy
otázkou, jak se s nastalou situací oba týmy vypořádají.
výsledek zápasu)
Zápas prvních dvojic (Levý, Mareček x Ungermann,
Zavacký) byl oboustranně bez nasazení, soupeř nastoupil
v pohodovém režimu, my jsme se přizpůsobili a jelikož
kvalita soupeřovy dvojky byla o něco výše, první bod
putoval na konto hostů.
Zápas slabších dvojic byl spíše o trpělivosti, nám se příliš
nedařilo, soupeř zahrál podle svých možností a zaslouženě
zapsal další úspěch.
Trojice byly o tom, kdo toho méně zkazí. Třetí set jsme
trestuhodně zazdili čtyřmi „vlastňáky“, což je
nepochopitelné a neomluvitelné.
V singlu nastoupil Levý proti Ungermannovi. Oba hráči
bodovali smečovaným servisem a měli problémy na
příjmu. Ve třetím setu Ungermannovi nevyšly riskantní
míče a my tak konečně získali zápasový bod.
V odvetných trojicích jsme po rošádách v sestavě dokázali
míč udržet ve hře a nekazit, což přineslo ovoce v podobě
hladce získaného třetího setu a dalšího bodu na naše konto.
V odvetách dvojic se již nic mimořádného neodehrálo, jak
naše, tak soupeřova lepší sestava měla svůj zápas pod
kontrolou.
Někteří hráči odehráli utkání ve velikonočním režimu.
Komentář trenéra
Pokud
se neprobereme, v Modřicích si vykoledujeme
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči,
„sedmičku“.
výkony rozhodčích)
Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

22. 4. 2019

Marek Líbal

Trenér, vedoucí

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