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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

T.J. Sokol Holice

(tučně zvýraznit oddíl, který zprávu vypracoval)

Hosté

SK Autodoprava Petr Šotka Jizerní Vtelno

Počet diváků

40

K prvnímu utkání 2. ligy jsme nastoupili v kompletním
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý složení s cílem dobře odstartovat sezonu, předvést
nacvičené prvky z tréninků a potěšit naše fanoušky, kteří
výsledek zápasu)
byli loňskou sezonu ochuzeni o dospělý nohejbal v
Holicích.
Popis rozhodující události

1D-1D (Ferebauer, Kubový, Veselý - Moc, Suchar)
V zápasu prvních dvojic jsme střídali lepší momenty se
slabšími. Ve třetím setu jsme díky velké bojovnosti a
změněné taktice otočili zdánlivě ztracený stav 6:9 a
důležitý první bod putoval na naši stranu.
2D-2D (Fries, Šimeček, Vojtíšek – Kašpárek M., Sekera)
Naši druhou dvojici v úvodu střetnutí provázela nervozita,
z níž pramenila špatná rozhodnutí i nevynucené chyby.
Soupeř prokázal kvalitní útok, který jsme dokázali vybrat
jen výjimečně. Po setech 8:10, 8:10 je srovnáno.
1T-1T (Čižinský, Ferebauer, Kubový, Veselý – Červinka,
Moc, Šťastný)
Opět nervózní první set s řadou nepřesností z naší strany.
Za zmínku stojí snad jen bod kolenem. Ve druhém setu
jsme dokázali být trpělivější, podařilo se nám vybrat více
útoků a soupeře jsme ničili technickými údery. Třetí sadu
jsme si prohráli sami několika vlastňáky.
2T-2T (Fries, Šimeček, Vojtíšek – Kašpárek M., Kašpárek
O., Sekera)
Přestože měly obě trojice problém se prosazovat, náš o
poznání kompaktnější výkon a lepší obrana vedly k
vítězství ve dvou těsných setech.
3D-3D (Čižinský, Hoffmann – Červinka, Kašpárek O.,
Šťastný)
V zápasu třetích dvojic jsme využili šířky našeho kádru,
soupeře jsme převyšovali ve všech herních činnostech a
poměrně rychle jsme zapsali důležitý třetí bod.
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1S-1S (Veselý – Moc)
Kvalitní podání, ale především příjem našeho singlisty
rozhodl o osudu 6. zápasu dne. Po setech 10:4, 10:5 jdeme
do trháku.
1T-2T (Čižinský, Ferebauer, Kubový, Veselý - Kašpárek
M., Kašpárek O., Sekera)
První trojice chtěla napravit svoje selhání z úvodu utkání,
na hřišti to ovšem neklapalo. Hrůzostrašný první set se
nám podařilo hodit za hlavu a ve druhé sadě jsme vykřesali
naději. Tie-break rozhodla naše nezkušenost, respektive
klidná hlava hráčů soupeře.
2T-1T (Fries, Šimeček, Vojtíšek - Červinka, Moc, Šťastný)
Další vyrovnaný a napínavý zápas, který dospěl do třetího
setu. V něm jsme předvedli precizní hru v obraně, soupeř
neměl jak bodovat.
1D-2D ((Ferebauer, Kubový, Veselý - Kašpárek M.,
Sekera)
Velmi dobrý pestrý útok byl základem pro vítězství nad
lepší dvojkou soupeře.
Celkový výsledek utkání: 6:3
V důležitém prvním utkání sezony jsme sehráli řadu
Komentář trenéra
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, povedených akcí. V mých očích jsme i přes nevyrovnaný
výkon herně i výsledkově obstáli. Soupeř hrál velmi dobře
výkony rozhodčích)
a určitě bude sbírat body, i proto si vítězství vážíme.
Fanouškům děkujeme za podporu.
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

2.4.2022

Marek Líbal

Trenér

