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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí 
(tučně zvýraznit oddíl, který zprávu vypracoval) 

NK R.U.M. Holubice 

Hosté T.J. Sokol Holice 
 

Počet diváků 40 

 

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

První květnovou neděli nás čekalo utkání v útulném 
nohejbalovém areálu v  Holubicích nedaleko Brna. 
Poslední soupeř, s nímž jsme se ještě neutkali, a snaha 
protáhnout naši neporazitelnost. 

 

1D-1D (Bubniak, Pelikán - Kubový, Veselý, Vojtíšek) 

První zápas dne, velké očekávání a naše přílišná 
chybovost. V prvním setu pět zkažených útoků, k tomu 
dotyk sítě a domácím stačily pouhé čtyři vítězné míče. 
Pohodu si zkušená dvojice domácích přenesla do setu 
druhého a zapsala první bod. 10:4, 10:5 

 

2D-2D (Malec, Svoboda – Fries, Šimeček) 

Ve druhé dvojici jsme se dlouho trápili. Přestože jsme 
produkovali lepší nohejbal než soupeř, hráli jsme zbytečně 
nervózně a domácí hráče jsme drželi ve hře. Když jsme 
nejtěsnějším rozdílem ubojovali druhou sadu, dokázali 
jsme se uklidnit a v tie-breaku jsme konečně začali hrát 
naši hru. 10:9, 9:10, 6:10 

 

1T-1T (Bubniak, Pelikán, Sušil – Čižinský, Ferebauer, 
Kotyza, Kubový, Veselý) 

Do zápasu prvních trojic jsme vstoupili na výbornou a 
rychle se ujali vedení 5:1. Nepřesnostmi a netrpělivostí 
jsme domácí trojici posadili na koně, holubickým se 
rozehrál Pelikán a naše hra byla v rozkladu. Druhý set, 
dvojnásobné střídání, hra se vyrovnává, dvěma špatnými 
příjmy pouštíme soupeře do vedení a nakonec obě sady 
ztrácíme v poměru 10:7. 

 

2T-2T (Havránek, Malec, Nevrlý, Příhoda, Svoboda,  – 
Fries, Šimeček, Vojtíšek) 

Skvělá nahrávka a sebevědomá hra našich smečařů. 6:10, 
6:10 

 

3D-3D (Dlabka, Nevrlý, Příhoda – Čižinský, Ferebauer, 
Kotyza) 

Elán z trojice jsme si přenesli i do zápasu dvojic, v němž 
opět výraznou stopu zanechali střídající hráči. Zkušenosti 



protentokrát nezvítězily a poslední míč tie-breaku potěšil 
nás. 8:10, 10:6, 9:10 

 

1S-1S (Pelikán – Veselý) 

V singlu domácí Pelikán první set potrénoval a další dva 
sety uhrál velmi dobrou hrou na hranici možností. 4:10, 
10:8, 10:7 

 

1T-2T (Bubniak, Pelikán, Sušil - Fries, Šimeček, Vojtíšek) 

Po prohrané první sadě jsme dokázali zmobilizovat síly, 
soupeřovu lepší trojici jsme v druhém dějství deklasovali, 
rozhodující set ovšem patřil Pelikánovi, který zahrál 
s velkým přehledem. 10:7, 2:10, 10:7 

 

2T-1T (Havránek, Malec, Nevrlý, Příhoda, Svoboda – 
Čižinský, Kubový, Veselý) 

Naše nedostatečná kvalita na útoku a na bloku v porovnání 
s obranou domácí trojice. 10:6, 10:4 
 

1D-2D (Bubniak, Pelikán – Fries, Šimeček) 

Profesorská hra domácích v kontrastu s naší místy 
topornou hrou rezultovala v celkem jednoznačný výsledek 
10:6, 10:8. 

 

Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1, 2:3, 6:3 

Celkový výsledek utkání: 6:3 
 

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

Diváci viděli atraktivní utkání. Soupeř zahrál velmi dobře, 
my zatím nedokážeme držet konstantní výkonnost. 

 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

1.5.2022 Marek Líbal Trenér 

 


