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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL SK. B 

Domácí TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice 

 

Hosté T. J. Sokol Holice 

Sestava družstva Jiří Dreiseitl, Matěj Kubový, Václav Pohl, Dominik 

Veselý, Vít Vohradník, Marek Vojtíšek 

Počet diváků 20 

Číselný popis vývoje utkání 

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5) 

1:0, 1:4, 3:4 

Popis rozhodující události 

(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 

výsledek zápasu) 

Dělat sport v dorosteneckém věku bez možnosti soutěžit 

nedává smysl. Po třech měsících od Poháru ČNS dvojic 

v Plzni se konečně dala do pohybu Botas dorostenecká 

liga, vzhledem k jednokolovému formátu základní části 

pro tento ročník nazvaná Ligový pohár. 

 

V zápasu prvních dvojic nastoupil jediný dvojkař a podle 

toho hra také vypadala. První set jsme i díky dvěma 

nevynuceným chybám soupeře ještě získali, ve druhém 

setu se karta obrátila, zdánlivě jednoduché pozice jsme 

nedokázali proměňovat v body a soupeř trojkovými údery 

trestal. Ve třetím setu jsme se prakticky nedostali k síti a 

první bod tak putoval k domácím. 

 

Střetnutí druhých dvojic bylo z naší strany v prvním setu 

ospalé, soupeř nás však svými chybami držel. Ve druhém 

setu se s příchodem Matury na hřiště začalo více hrát, za 

devítek jsme zahráli takticky a snadným bodem vyrovnali 

průběžný stav utkání. 

 

První set trojic jsme se na hřišti hledali, soupeř měl 

kvalitně připraveno a domácí smečař pak neměl problém 

bodovat. Ve druhém setu jsme změnili taktiku, soupeře 

jsme udrželi přibližně na 50% a začali si tak i více věřit. 

Třetí set jsme až na jeden moment odehráli s přehledem a 

získali tak důležitý bod. 

 

V singlu máme nabito. Byla znát oboustranná 

nerozehranost, přesto jsme především díky kvalitnímu 

servisu měli střetnutí pod kontrolou. 

 

Odvetná trojka byla již vyhecovanější a především 

vyrovnanější. Opět jsme se prali s nahrávkou na dva 

leváky, kterou jsme vyřešili až příchodem třetího leváka na 

kurt. Smolný okamžik v koncovce druhého setu jsme 

dokázali napravit ve třetím setu, který jsme odehráli 

s velkým přehledem. 
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V odvetných zápasech dvojic dostali příležitost hráči 

z lavičky a oba se předvedli ve velmi dobrém světle, což, 

věřím, zužitkují v dalším utkání.  

 

Komentář trenéra 

(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, 

výkony rozhodčích) 

Přibližně dvacet diváků vidělo typické první utkání 

sezony. Spousta nepřesností a laciných chyb, ale zároveň 

férový a přiměřeně vyhecovaný souboj s řadou hezkých 

výměn a krásných úderů. Podali jsme týmový výkon, na 

němž můžeme stavět. 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

1. 6. 2020 Marek Líbal Trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

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

 


