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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL 

Domácí SK Šacung Benešov 

Hosté T.J. Sokol Holice 

Sestava družstva Jiří Dreiseitl, Matěj Kubový, 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) 

0:1, 0:4 

 

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

K druhému semifinálovému utkání jsme zavítali do 
Benešova. Přestože jsme v prvním střetnutí jasně 
dominovali, věděli jsme, že nás na malém hracím prostoru 
nečeká nic snadného, navíc při absenci Pohla. 

 

Ráz utkání určil hned první zápas dvojic. S Veselým 
tentokrát nastoupil Vohradník a všem bylo jasné, že 
budeme muset oproti předcházejícímu utkání úplně změnit 
styl naší hry. Po počátečních rozpacích při příjmu, 
nahrávce i útoku (1:5) jsme se dokázali uklidnit, začali 
jsme podávat výkon podle našich aktuálních možností a set 
se nám ještě podařilo otočit. Ve druhé sadě naši hru 
několika technickými údery okysličil Kubový a první bod 
putoval na naši stranu. 

(7:10, 7:10)  

 

Hra druhé dvojice (Dreiseitl, Vojtíšek) snesla vysoké 
měřítko. Drobné taktické chyby jsme dokázali nahradit 
herní kvalitou a po dvou rychlých sadách utkání směřovalo 
k rychlému konci. 

(5:10, 3:10)   

 

V následující trojici domácí hráči zabojovali a dokonale 
nás zaskočili kvalitním smečovaným servisem, s nímž 
jsme si mnohdy nedokázali poradit. Vůbec první prohraný 
set v sérii nás nijak nezaskočil, naopak přispěl 
k bojovnějšímu výkonu. Naše trojice (Dreiseitl, Vojtíšek, 
Veselý) si tak po delší době zkusila „hrát na vítězství“, což 
se po výborně zvládnutém tie-breaku podařilo. 

(10:7, 8:10, 6:10) 

 

Další zápas singlu pro Veselého, další dva vyhrané sety.  
(6:10, 6:10) 

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

Předvedli jsme kvalitní týmový výkon, naše hra se opět 
posunula o kus dál, což je pro nás nejdůležitější. Dnešní 
utkání bylo díky zlepšené hře soupeře vyrovnanější, 
především ve trojici měli domácí hráči vítězství na dosah. 
Myslím, že diváci viděli férovou sérii a nadprůměrný 



dorostenecký nohejbal. 

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

6. 10. 2020 Marek Líbal Trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


