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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL 

Domácí T.J. Sokol Holice 

 

Hosté SK Šacung Benešov 

Sestava družstva Jiří Dreiseitl, Matěj Kubový, Dominik Machatý, Václav 
Pohl, Tomáš Sochůrek, Vít Vohradník, Marek Vojtíšek, 
Dominik Veselý 

Počet diváků 40 

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

1:0, 4:0 

 

Popis rozhodující události 
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý 
výsledek zápasu) 

V prvním semifinálovém utkání jsme přivítali hráče 
středočeského Šacungu Benešov. Utkání se odehrálo za 
chladného počasí před čtyřmi desítkami domácích 
fanoušků. 

 

Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, první dvojice (Pohl, 
Veselý) svůj zápas jasně ovládla. Pozitivem je i fakt, že 
určité aspekty naší hry můžeme dále posouvat a 
vylepšovat. (10:6, 10:4)  

 

Zápas druhých dvojic (Dreiseitl, Vojtíšek) se odehrával 
také podle našich not, byť především ve druhém setu bylo 
znát, že jsme v tomto složení nastoupili po delší době. 
(10:7, 10:8)   

 

První set trojic fanoušci sledovali výjimečně vídanou herní 
variantu, tedy hru třech leváků (Dreiseitl, Pohl, Veselý). 
Nám se dařilo ve všech herních činnostech, soupeři jsme 
takřka nedovolili bodovat a na naše konto rychle putoval 
další set. Ve druhém setu dostal na nahrávce prostor 
Vojtíšek, který potvrdil rostoucí formu. (10:4, 10:5) 

 

Zápas jednotlivců je vždy trochu loterie, hostující Šperlík 
navíc ukázal, že předchozí singly ve čtvrtfinále rozhodně 
nevyhrál náhodou. V prvním setu se ujal vedení, aktivní 
nátlaková hra Veselého však slavila úspěch. Náš hráč 
předvedl svůj vysoký standard a zápas jasně ovládl. (10:6, 
10:4) 

Komentář trenéra 
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, 
výkony rozhodčích) 

Podali jsme poctivý výkon, jasně jsme dominovali a rychle 
zapsali první vítězství. V současné době si však nemůžeme 
být ničím jistí, musíme být i nadále trpěliví a pokorní.   

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 



29. 9. 2020 Marek Líbal Trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


