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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL – 2. ČTVRTFINÁLE
Domácí
Hosté
Sestava družstva
Počet diváků
Číselný popis vývoje utkání

TJ Baník Stříbro
T.J. Sokol Holice
Matěj Kubový, Václav Pohl, Tomáš Sochůrek, Dominik
Veselý, Marek Vojtíšek
27
0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:4

(př. 1:0, 1:3, 4:3, 4:5, 5:5)

K odvetě čtvrtfinále BDL jsme zavítali do malebného
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý západočeského městečka Stříbro. K našemu překvapení na
nás čekal udržovaný komplexní sportovní areál s kvalitním
výsledek zápasu)
zázemím i tribunou pro diváky. Vzhledem k tomu, že A
tým Stříbra hraje okresní soutěž, je to v porovnání s naším
„extraligovým sportovním stánkem“ až k neuvěření.
Popis rozhodující události

K utkání jsme tentokrát nastoupili pouze v pěti hráčích,
takže si všichni dostatečně zahráli. Absentující Dreiseitla
s Vohradníkem nahradil v prvním čtvrtfinále nehrající
Veselý.
Úvodní bod nám zajistila dvojice Pohl, Veselý, kteří
soupeře zničili (2:10, 4:10). O mnoho delší nebyl ani
souboj druhých dvojic (Kubový, Sochůrek, Vojtíšek),
zápas ovšem tentokrát patřil domácím (10:7, 10:6). Zde
nás svým podáním vyškolil domácí Lukáš Tolar, čerstvý
mistr ČR starších žáků v singlu.
1:1
Do trojic jsme vyslali naši zkušenou sestavu Pohl, Veselý,
Vojtíšek s cílem prověřit naši kvalitu a sehranost do
dalších utkání. Zápas splnil naše očekávání a ukázal nám,
na co se musíme zaměřit, pokud máme být úspěšní i nadále
(8:10, 6:10).
1:2
Nejkvalitnější a zároveň i nejpohlednější zápas dne
obstarali singlisté Tolar s Veselým. První set začal Tolar
ve velkém stylu a rychle se ujal několikabodového vedení.
Náš hráč každým míčem získával větší úderovou jistotu,
skóre prvního setu však nesrovnal. Druhý set již měl mírně
navrch Dominik, rozhodnout tedy musela zkrácená sada.
Výkony obou hráčů zvedaly fanoušky ze sedadel. Nám se
dařilo hrát aktivně, dvě útočné chyby a zázračný Tolarův
útok za devítek nakonec přiřkly zápasový bod domácím
(10:7, 8:10, 10:9).
2:2
1
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Odveta trojic (Pohl, Sochůrek, Veselý) nabídla bojovný
upracovaný nohejbal, řadu bloků i bodů z podání. Z mírné
krize na konci druhého setu jsme se v tie-breaku dokázali
oklepat a zapsali jsme uklidňující bod (7:10, 10:9, 8:10).
2:3
Následující zápas dvojic (Kubový, Vojtíšek) jsme otevřeli
školáckou chybou z kategorie mladší žáci. Oddechový čas
za stavu 1:1 zafungoval, zbytek setu i ten následující jsme
odehráli precizně a mohli se radovat z postupu do
semifinále (2:10, 4:10).
2:4
Fanoušci sledovali atraktivní utkání. Skvělý singl,
Komentář trenéra
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, dobývání obrany domácích ve trojicích a nevyrovnané
dvojice. Soupeři děkujeme za férovou sérii. Myslím, že
výkony rozhodčích)
utkání byla pro oba celky přínosem.
Za družstvo (oddíl)
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

14. 9. 2020

Marek Líbal

Trenér

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

