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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí 
(tučně zvýraznit oddíl, který zprávu vypracoval) 

SK Autodoprava Petr Šotka Jizerní Vtelno 

Hosté T.J. Sokol Holice 

Počet diváků 20 

 

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

K prvnímu odvetnému utkání v základní části jsme 
odjížděli do Jizerního Vtelna, s nímž jsme v prvním 
střetnutí dokázali po vyrovnaném průběhu zvítězit 6:3. 
Oba týmy tentokrát postrádaly některé hráče a bylo tedy 
otázkou, jak se s tím kdo vypořádá. 

 

1D-1D (Sekera, Šťastný – Hoffmann, Veselý) 

Do utkání jsme vstoupili výborně a rychle jsme získali 
první set. Ve druhé sadě nám začal dělat potíže především 
klouzavý povrch hrací plochy, na němž se v botaskách 
téměř nedalo pohybovat. 5:10, 9:10 

 

2D-2D (Moc, Suchar – Fries, Šimeček) 

Výkon hluboko pod naše možnosti, přesto jsme nebyli 
daleko od vítězství.  

10:5, 9:10, 10:7 

 

1T-1T (Kašpárek O., Sekera, Šťastný – Čižinský, 
Ferebauer, Sochůrek, Veselý) 

První set naše hra fungovala velmi dobře, v tom druhém se 
po horších příjmech dostal na hřiště Ferebauer a 
v koncovce pomohl sadu získat pro nás.  

6:10, 9:10 

 

2T-2T (Moc, Suchar, Červinka – Fries, Šimeček, 
Vohradník) 

Rozháraná hra z naší strany se zlepšila, když jsme změnili 
rozestavení a začal smečovat sám Šimeček. Třetí set vyšel 
domácím v obraně i na útoku a ti tak zaslouženě srovnali 
stav. 

10:6, 7:10, 10:7 

 

3D-3D (Červinka, Kašpárek O., Křováček – Čižinský, 
Ferebauer) 

Do třetí dvojky jsme vlétli jako uragán, zápas jsme 
dohrávali jako slabý jarní vánek. 7:10, 7:10 

 

1S-1S (Sekera – Veselý) 

Dnes si náš singlista spravil chuť, zahrál výborně a načal 



další vítěznou singlovou šňůru. 1:10, 3:10 

 

1T-2T (Kašpárek O., Sekera, Šťastný - Fries, Šimeček, 
Vohradník) 

Opět jsme podali lepší výkon v 1. sadě, v té druhé jsme 
rozhodli až posledním míčem. Počtvrté 9:9, počtvrté pro 
nás. 

5:10, 9:10 

 

2T-1T (Moc, Suchar, Červinka - Čižinský, Ferebauer, 
Hoffmann, Sochůrek, Veselý) 

V tomto zápasu hrálo klíčovou roli odstoupení Veselého, 
který se zranil při výběru míče. Domácí se dostali na koně 
a zápas poslali do tie-breaku. Důležité body uhráli ve třetí 
sadě střídající Ferebauer s Hoffmannem a šlo se 
k pozdravu. 

4:10, 10:5, 9:10 

 

Celkový výsledek utkání: 2:6 

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

Základem pro dnešní vítězství bylo kvalitní obutí. Kdo 
hrál v botaskách, víc toho nabruslil, než naběhal. V utkání 
jsme se mohli opřít o širokou rotaci hráčů, díky níž jsme 
často rozhodovali zápasy. Ocenit zaslouží celý tým, 
bojovnost domácích hráčů a bezchybní rozhodčí. Nyní se 
musíme dobře připravit na Přerov. 

 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

8.5.2022 Marek Líbal Trenér 

 


