
Rozpis dlouhodobých soutěží 2019 – příloha 11 

1 
Strana 1 (celkem 1) 

ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL QF1 

Domácí TJ Radomyšl 

Hosté T.J. Sokol Holice 
 

Sestava družstva Tomáš Sochůrek, Dominik Veselý, Vít Vohradník, Marek 
Vojtíšek 

Počet diváků 30 

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

1:0, 1:1, 2:1, 2:3, 4:3 

 

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

Již před utkáním bylo jasné, že pokud chceme 
v Radomyšli zvítězit, budeme muset vyhrát alespoň jednu 
trojici. V zápasu prvních trojic jsme i přes palebnou sílu 
soupeře hráli dobře v obraně, ve třetím setu jsme měli 
dobře nakročeno, v koncovce jsme si ovšem nahráli do 
bloku, následoval odraz mezi naše hráče a domácí tak 
poněkud šťastně zvítězili. První set odvetné trojice jsme 
začali špatnými příjmy, po nichž jsme nedokázali bodovat. 
Soupeř naopak využíval svého razantního útoku a 
dominoval. Ve druhé sadě jsme zlepšili příjem a po 
chytrých a přesných nahrávkách jsme najednou neměli 
problém bodovat. Rozhodující sadu jsme tentokrát za 
devítek zakončili nekompromisním kraťasem a dostali se 
do vedení 3:2 na zápasy. Vítězství bylo na dosah. Naše 
první dvojice si ale tentokrát vybrala slabší chvíle. Trápili 
jsme se na příjmu, následně jsme riskovali na útoku a 
vyrobili několik chyb, které soupeře posadily na koně. 
V poslední dvojici jsme se snažili, soupeř byl ovšem 
kvalitnější a vítězství si již vzít nenechal.  

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

Diváci viděli atraktivní utkání dvou vyrovnaných týmů. 
Domácí měli lepší útok, my organizaci hry a mezihru. V 
oslabené sestavě jsme podali bojovný výkon. Od vítězství 
nás dělil jeden míč – nohejbal umí být krásný i krutý 
zároveň. Na odvetu se dobře připravíme a pokusíme se 
sérii vrátit do Radomyšle.  

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

13. 9. 2021 Marek Líbal Trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


