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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

T.J. Sokol Holice

(tučně zvýraznit oddíl, který zprávu vypracoval)

Hosté

NK Znojmo

Počet diváků

40

Druhé domácí utkání této sezony jsme odehráli v azylu
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý sportovní haly ve Vamberku. Jelikož se nám v některých
sestavách v minulých utkáních herně nedařilo podle
výsledek zápasu)
představ, rozhodli jsme se pro změny ve trojicích a první
dvojici.
Popis rozhodující události

1D-1D (Veselý, Vojtíšek – Jonas, Kuřitka)
Změna sestavy měla přinést lepší příjem a volbu útoku.
Příjem se příchodem Vojtíška zlepšit podařilo, útokem
z druhé jsme efektivně rozvraceli obranu soupeře a
získávali snadné body. V obraně jsme se ovšem chovali
lehkovážně, ve druhém setu nám dvakrát utekl snadno
zpracovatelný útok soupeře, sami jsme na útoku třikrát
chybovali a hráče Znojma zbytečně drželi ve hře. 10:6,
10:8
2D-2D (Fries, Sochůrek, Šimeček, – Kolštrom, Vlček J.)
Naše druhá dvojice předvedla standardní výkon, musíme
se zaměřit na lepší volbu zakončení. 10:5, 10:6
1T-1T (Kubový, Sochůrek, Vohradník, Vojtíšek – Jonas,
Vlček A., Vlček J.)
První set nás zastihl v dobrém rozmaru, dařilo se nám ve
všech herních činnostech, hra měla řád. Ve druhé sadě nám
odešla nahrávka, naopak nás podržel dobrý blok. 10:3,
10:9
2T-2T (Čižinský, Fries, Kotyza, Šimeček, Veselý –
Mucha, Karásek, Kolštrom, Kuřitka)
Nově složená trojice leváků se od začátku dobře
prosazovala, rychle jsme se ujali vedení 6:3 (2 body jsme
soupeři darovali nevynucenými chybami na útoku).
Následovalo zašlápnutí dobře chyceného útoku soupeře,
několik našich neproměněných útoků, nedorozumění
v obraně a srovnaný stav 7:7. Střídání příliš nepomohlo, za
stavu 9:9 soupeř kazí daleko do autu. Druhý set jsme
začali nekompromisní smečí pod sebe, následovalo
několik našich nepřesností. Bod na 4:3 urputně bojovného
soupeře zlomil a set získáváme v poměru 10:5.
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3D-3D (Čižinský, Ferebauer, Kotyza – Karásek, Mucha,
Vlček A.)
Zápas třetích dvojic nabídl divákům klasické druholigové
představení liché dvojice. My jsme hráli více technicky,
hráči soupeře měli hru založenou spíše na razanci. Vyrobili
jsme o pár chyb méně než soupeř a zapsali jsme pátou
výhru v řadě. 10:4, 10:8
1S-1S (Fries – Kuřitka)
Hostující singlista předvedl vysoké nasazení, vůli a
houževnatou hru. V herních činnostech byl lepší náš hráč a
utkání ukončil výhrou 10:3, 10:2.
Průběh utkání: 1:0, 6:0
Celkový výsledek utkání: 6:0
Utkání přineslo několik pozitiv: zahráli si všichni naši
Komentář trenéra
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, hráči, velmi dobrý výkon podali rozhodčí, skvělé nasazení
předvedl hostující singlista. Fanouškům děkujeme za
výkony rozhodčích)
podporu.
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

16.4.2022

Marek Líbal

Trenér

