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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ 

Domácí 
(tučně zvýraznit oddíl, který zprávu vypracoval) 

T.J. Sokol Holice 

Hosté TJ Solidarita Praha 

Počet diváků 50 

 

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

Rozhodující utkání o finále, stejný soupeř jako v sobotu. 

 

1D-1D (Ferebauer, Nastoupil, Pohl – Holata, Klabík) 

Po včerejším utkaní soupeř nezměnil sestavy, ale otočil 
jejich pořadí. Elitní dvojice hostů tedy nastoupila hned 
jako první. Naše první dvojka si nenahrávala ideálně, 
Pražané si výborně přijímali a neměli problém bodovat. 
5:10, 8:10 

 

2D-2D (Fries, Šimeček – Jiroušek, Landrichter T., 
Padělek) 

Souboj druhých dvojic se oproti všem ostatním zápasům 
vymykal, měli jsme ho pod kontrolou a opticky jsme 
předváděli lepší nohejbal než soupeř, což se projevilo i ve 
skóre. 

10:8, 10:3 

 

1T-1T (Pohl, Šimeček, Vojtíšek – Fokt, Holata, Klabík) 

I pořadí trojic soupeř prohodil, naše první sestava hrála ve 
velkém stylu, fungovala nám obrana, oba smečaři dokázali 
bodovat a zapsali jsme důležité vítězství. 10:8, 10:5 

 

2T-2T (Čižinský, Ferebauer, Fries, Nastoupil – Jiroušek, 
Landrichter, Landrichter, Padělek) 

Klíčový souboj střetnutí, bojovnost a dodržení taktiky 
z naší strany slavily v infarktové koncovce úspěch. 

10:6, 8:10, 10:9 

 
1S-1S (Pohl – Holata) 

Základem úspěchu v singlu byl kvalitní příjem našeho 
hráče – dostatečně blízko k síti.10:8, 10:3 

 

1T-2T (Kotyza, Pohl, Šimeček - Jiroušek, Landrichter, 
Landrichter) 

Vítězství v utkání na dosah, z naší strany to ale nebylo to 
pravé. Kratší nahrávka, slabší útok a soupeř i přes naši 
velkou obětavost v obraně zaslouženě vítězí. 

6:10, 10:8, 8:10 



2T-1T (Čižinský, Ferebauer, Fries, Nastoupil - Fokt, 
Holata, Klabík) 

Odveta druhých trojic se odehrála za bouřlivého 
povzbuzování našich fandů. Hosté pod vlivem okamžiku 
pomáhají nevynucenými chybami a my silou vůle 
vítězíme.  

10:6, 10:9 

 
Celkový výsledek utkání: 5:2 

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

Kvalitní utkání, velmi dobrá hra našeho týmu v obraně a 
euforie po postupu do finále. Soupeř hrál velmi dobře, my 
jsme dokázali těžit z širší rotace a týmového pojetí hry. 
Děkujeme našim skvělým fanouškům za podporu a těšíme 
se na finále proti známému soupeři. 

 

Datum Zpracovatel Funkce v družstvu (oddílu) 

11.9.2022 Marek Líbal Trenér 

 


