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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

T.J. Sokol Holice

(tučně zvýraznit oddíl, který zprávu vypracoval)

Hosté
Počet diváků

SK Hradecko
40

Odvetné čtvrtfinále 2. ligy proti Hradecku jsme zvládli
skvěle
i bez chybějící opory O. Friese. Do sestavy se
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý
naopak vrátil Veselý, který předvedl dominantní výkon.
výsledek zápasu)
Narozdíl od 1. čtvrtfinále můžeme být spokojeni i
s předvedenou hrou.
Popis rozhodující události

1D-1D (Vojtíšek, Veselý – Kůsa. Š., Rott, Zrubec)
Vstup do zápasu nám zase vyšel skvěle. Na kvalitní příjem
Vojtíška a následné útoky Veselého z druhé nenašla první
dvojice Hradecka recept, a tak jsme si došli pro první dílčí
bod v utkání.
2D-2D (Šimeček, Čižinský –Smola, Kůsa V.)
I druhá dvojice nám vyšla podle představ. Čižinský
bezchybně nahradil chybějícího Friese a předvedl
nadstandardní výkon jak na útoku, tak i v obraně. Klíčový
zápas, který nás nasměroval k vítězství.
1T-1T (Vojtíšek, Veselý, Kotyza – Kůsa V., Zrubec, Kůsa
M.)
První zápas trojic byl ozdobou celého utkání. Oba sety
jsme hráli s velkou chutí a vyzkoušeli i variantu přes nohu,
která byla nad síly soupeře.
2T-2T (Hoffmann, Čižinský, Šimeček – Smola, Rott, Kůsa
Š.)
Druhá trojice přinesla vyrovnaný a bojovný zápas, který se
lámal v koncovkách setů. Na svoji stranu jsme je strhli
naštěstí znovu my. Pestrá hra na náhře a na útoku
rozhodla, že si připíšeme další bod v utkání.
1S-1S (Ferebauer – Rott)
Utkání jako na houpačce. První set se vydařil domácímu
Ferebauerovi. Druhý zvládl lépe Rott. V nervózní zkrácené
sadě udělal domácí hráč méně chyb a mohl společně
s týmem slavit postup do semifinále.
Celkový výsledek utkání: 5:0
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Utkání se hodnotí krásně. Takto bych si představoval
Komentář trenéra/kapitána
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, každý zápas. Vyšlo nám téměř vše, na co jsme sáhli. Celý
tým si zaslouží velkou pochvalu, za to, jak zvládl obě
výkony rozhodčích)
utkání. Musím vyzdvihnout výkon D. Veselého, který hrál
opravdu ve velké pohodě a všechny své zápasy zvládl
s přehledem. Chtěl bych poděkovat sympatickému týmu
Hradecka, zápasy se nesly v přátelské atmosféře. Také
děkujeme fanouškům za podporu a budeme se těšit na
semifinále.
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

20.6. 2022

Marek Vojtíšek

Kapitán

