Rozpis dlouhodobých soutěží 2019 – příloha 11

ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL SK. B
Domácí

T.J. Sokol Holice

Hosté
Sestava družstva

TJ Peklo nad Zdobnicí
Matěj Kubový, Václav Pohl, Tomáš Sochůrek, Dominik
Veselý, Vít Vohradník, Marek Vojtíšek
30
1:0, 5:0, 5:2

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

K poslednímu utkání základní části jsme nastoupili bez
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý Dreiseitla, který si plnil hráčské povinnosti v A týmu
Přerova. Nám dobře známý soupeř z nedalekého Pekla nad
výsledek zápasu)
Zdobnicí utkání odehrál v kompletním složení.
Popis rozhodující události

Do utkání jsme vstoupili výborně. První dvojice (Pohl,
Veselý) předváděla po všech stránkách precizní hru, lepší
dvojici hostů (Čižinský, Fries) jsme přehráli 10:1, 10:7.
Zápas druhých dvojic (Sochůrek, Vojtíšek) chvílemi
připomínal spíše trojice, k vidění byla řada výměn,
zkažených útoků a minimum čistých bodů. Ve výměnách
jsme většinou byli trpělivější a výsledkově jsme i tento
zápas hladce zvládli (10:6, 10:6).
První set trojic se nám dařilo prodávat nacvičené akce
z tréninků, hrálo se podle našich not. Do druhého setu jsme
vystřídali, začala váznout organizace hry, z čehož plynul
mnohdy jalový útok. V závěru setu jsme po střídání
srovnali a za devítek zakončili nekompromisně (10:4,
10:9).
Do singlu nastoupil poprvé v sezoně Pohl. První set náš
hráč kontroloval hru, úspornou hrou povolil soupeři pět
míčů. Druhý set byl díky zlepšenému výkonu Friese
vyrovnanější, koncovka přesto po dvou chybách soupeře
patřila nám (10:8).
I v druhém zápasu trojic jsme oproti předchozím utkáním
měnili sestavu. Spolu s Veselým tentokrát nastoupili
Sochůrek s Vohradníkem. Dobrá práce a radost ze hry
(10:7, 10:6).
Odvetné dvojice nabídly třísetové zápasy. Nejdříve Pohl,
Vohradník a Veselý nestačili ve třech setech na Šimečka
s Ferebauerem (10:6, 7:10, 9:10), následně i naše druhá
dvojice (Kubový, Sochůrek, Vojtíšek) okusila pocit dílčí
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porážky (7:10, 10:9, 7:10).
Po prázdninové pauze jsme si konečně zase zahráli před
Komentář trenéra
našimi
fanoušky. Ti sledovali atraktivní podívanou, k níž
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči,
přispěly oba týmy. Dařilo se nám do utkání přenést akce
výkony rozhodčích)
z tréninků a celkově jsme podali kvalitní týmový výkon,
na němž můžeme stavět.
Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

29. 8. 2020

Marek Líbal

Trenér

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

