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ZPRÁVA Z LIGOVÉHO UTKÁNÍ
Domácí

TJ Spartak MSEM Přerov

(tučně zvýraznit oddíl, který zprávu vypracoval)

Hosté

T.J. Sokol Holice

Počet diváků

20

Finále 2. ligy proti známému soupeři – Přerovu. Utkání se
(chybějící opory, zlomové momenty, překvapivý hrálo za chladného počasí na antukových dvorcích
v Přerově pod dohledem rozhodčích Halmla s Jankem.
výsledek zápasu)
Popis rozhodující události

1D-1D (Dreiseitl, Miklík – Ferebauer, Nastoupil, Pohl)
Do prvního setu jsme vstoupili s přiměřeným
sebevědomím, těžili jsme z kvalitní rozehrávky a bezpečně
proměňovali. Druhý set domácí začali hrát razantněji, my
jsme si hůře nahrávali a šlo se do tie-breaku. Třetí set musí
rozhodnout devítky. My po špatném příjmu pouze
přehráváme, domácí kazí útok do sítě.
4:10, 10:7, 9:10
2D-2D (Doležel, Ertelt, Lev – Fries, Šimeček)
Soupeřova dvojice předvedla enormní snahu a především
Doležel v prvním setu velmi zatápěl technickými údery.
My jsme dokázali být trpěliví, zahráli jsme velmi dobře ve
všech aspektech hry a zapsali důležitý druhý bod.
7:10, 5:10
1T-1T (Doležel, Dreiseitl, Randýsek – Čižinský,
Ferebauer, Fries, Nastoupil)
Tentokrát nám příliš nefungovala nahrávka, ani domácí ale
nehráli nijak oslnivě. Ve třetím setu soupeř dvakrát zkazil
útok a vítězství jsme si již pohlídali.
9:10, 10:7, 7:10
2T-2T (Ertelt, Kočička, Miklík, – Pohl, Šimeček, Vojtíšek)
Velmi vyrovnaný zápas druhých trojic. Domácí hráli dobře
v obraně a na útoku úřadoval Kočička. My jsme se
nemohli dostat do naší obvyklé hry, hráli jsme kratší údery
než by bylo bývalo potřeba a bylo z toho vítězství
posledním možným míčem. 10:8, 6:10, 9:10
1S-1S (Dreiseitl – Pohl)
Do singlu se za domácí postavil Jiří Dreiseitl a uvedl se
parádně. Razantní smečované podání k lajnám bylo jen
obtížně zpracovatelné a rychle se dostal do vedení 4:1. Náš
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hráč nic nezabalil, naopak. Dokázal skvěle využít horšího
příjmu Dreiseitla a set obětavostí a šikovností ještě stihl
otočit. Druhá sada se jen dohrávala. 7:10, 5:10
Celkový výsledek utkání: 0:5
Výsledek vypadá jednoznačně, ve skutečnosti šlo ale o
Komentář trenéra
(spokojenost/nespokojenost, nejlepší hráči, vyrovnané utkání. Vyhráli jsme všechny třetí sety, dva
končily posledním možným míčem. Celkově se nehrál
výkony rozhodčích)
nijak oslnivý nohejbal. Na domácí utkání se musíme dobře
připravit.
Datum

Zpracovatel

Funkce v družstvu (oddílu)

18.9.2022

Marek Líbal

Trenér

