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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ BDL QF3 

Domácí TJ Radomyšl 

Hosté T.J. Sokol Holice 
 

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

Počet diváků 20 

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

2:0, 2:2, 4:2 

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

K rozhodujícímu utkání čtvrtfinále jsme nastoupili bez 
našich žáků, jejich absence nicméně výsledek utkání nijak 
neovlivnila. Vzhledem k rozložení sil obou týmů byla 
rozhodující hned naše prohra v úvodním zápasu dne. Po 
vyhraném prvním setu jsme ve druhém vedli 8:6, 
trestuhodně jsme nedokázali zavřít a třetí set byl v režii 
soupeře. Druhá dvojka předvedla několik záblesků, na 
soupeřovu slabší dvojici to ovšem také nestačilo. V zápasu 
prvních trojic jsme se vzchopili a vykřesali jiskru naděje. 
S bodem ze singlu jsme počítali celou sezonu a ani 
tentokrát jsme se nepřepočítali. Stav 2:2. Návrat do utkání 
měla potvrdit naše druhá trojice. První set jsme zahájili 
katastrofálně, nefungovalo nic, domácí naopak hráli 
nekompromisně. Druhou sadu jsme zahájili o poznání lépe 
a ujali se vedení o pár míčů. Domácí začali utíkat z bloku, 
čímž nás dokázali zaskočit. Připsali si několik bodů v řadě 
a trojici i utkání strhli na svoji stranu. Do koncovky jsme 
ještě dokázali náskok snížit, v závěru jsme předvedli 
špatné rozhodnutí v obraně a důležitý zápasový bod šel za 
domácími. V první odvetné dvojici jsme se prezentovali 
vysokým nasazením a několika údery z druhé, soupeř 
vynikal razancí a kvalitním servisem. 4:2     

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

Dnes jsme nepodali kvalitní výkon. Především v úvodních 
dvojicích jsme nezvykle kazili a vítězství tak domácím 
usnadnili. Celá série byla vyrovnaná, druhé utkání zvedalo 
ze sedadel. Myslím, že si diváci a fanoušci obou týmů 
museli přijít na své. Vyřazení nás mrzí, určitě ale přinese i 
benefity, k nimž bychom se v případě postupu nedostali.   

 

Za družstvo (oddíl) 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

26. 9. 2021 Marek Líbal Trenér 

Termín pro zaslání zprávy:  

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


