Rozpis dlouhodobých soutěží – příloha 11

ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

SK Hradecko

(tučně zvýraznit oddíl, který zprávu vypracoval)

Hosté

T.J. Sokol Holice

Počet diváků

30

První čtvrtfinále 2. ligy jsme zahájili v Hradecku, kam
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý jsme přijeli v oslabené sestavě. I přes všechny absence a
problémy jsme utkání výsledkově zvládli velice dobře. S
výsledek zápasu)
předvedenou hrou už nemůžeme být tolik spokojeni.
Popis rozhodující události

1D-1D (Kůsa P.,Zrubec – Fries, Šimeček, Čižinský)
Do zápasu jsme vstoupili sebevědomě a s přehledem
získali první set. Ve druhém setu jsme vyhodili spoustu
svých útoků, a tak druhý set putoval na domácí stranu. Ve
zkrácené sadě jsme se vrátili zpět k bezchybné hře
z prvního setu a připsali si první bod v utkání.
2D-2D (Kůsa H., Oláh, Kůsa Š. – Vojtíšek, Kotyza,
Hoffmann)
Druhé utkání dvojic bylo velice vyrovnané od začátku až
do konce. Střídání nám vyšlo o trochu lépe než domácím, a
tak jsme zvítězili nejtěsnějším možným rozdílem 10:9 ve
třetím setu.
1T-1T (Kůsa V., Zrubec, Kůsa H – Vojtíšek, Šimeček,
Fries)
Úvodní trojice nám vyšla podle představ. V zápase se nám
dařilo předvádět nacvičené varianty útoků z tréninků, a tak
jsme si došli k přesvědčivému vítězství.
2T-2T (Oláh, Kůsa Š., Kůsa P., Švarc – Čižinský, Kotyza,
Hoffmann)
Druhé utkání trojic přineslo souboj obran, jelikož se ani
jednomu týmu nedařilo pravidelně bodovat. Zodpovědný
výkon naší trojice předčil výkon více kazícího týmu
domácích a ve zkrácené sadě jsme urvali čtvrtý bod.
1S-1S (Kůsa Š. – Fries)
Perfektní výkon našeho singlisty nedal šanci domácímu
hráči. Smečovaný servis Friese tlačil domácího singlistu
daleko od sítě. I na příjmu se Ondřej Fries cítil skvěle a
neměl problém bodovat. Naprosto jednoznačná záležitost
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v podaní našeho hráče. 4:10, 2:10.

Celkový výsledek utkání: 0:5
První utkání play-off nám výsledkově vyšlo perfektně,
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, bohužel se nám stále nedaří udržet koncentraci po celé
utkání a máme neustálé výpadky. Je stále na čem pracovat,
výkony rozhodčích)
protože i domácí nebyli ve své nejsilnější sestavě. Doufám,
že naše domácí utkání přinese vyrovnanější hru celého
týmu a kvalitním výkonem postoupíme do semifinále.
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

13.6. 2022

Marek Vojtíšek

Kapitán

