14.5.2016 Krajský přebor II. třídy muži

VSC Čelákovice – TJ EMĚ Mělník „A“
3:2 (21, 18, -19, -19, 10), 1:3 (-14, -20, 24, -23)
aneb

přípravný zápas před vrcholem sezóny
Nemohli jsme si přát lepší rozlosování. Na tento víkend nám připadli soupeři ze špičky
tabulky. V sobotu zápas v Čelákovicích (3. místo) a v neděli zápas v Benátkách (2. místo), my 1. místo.
Ideální situace pro to, abychom si při sobotním zápase vyzkoušeli několik herních situací, trochu
zamíchali sestavou, otestovali, co umíme a co je v našich silách, pojali to jako trénink.

Sestava: Ivan (kapitán a trenér - všechny ty taktiky a pokyny byly z jeho hlavy), Slótr, Rauky, Roman, Koky,
Pany, Jury, Filip
Jdeme na to:

1. Zápas
1. set: Taktika: Dá se soupeř porazit, když ho nebudeme blokovat?
Bohužel hned po prvním útoku soupeře bylo jasné, že s touhle taktikou nám to moc fungovat
nebude, a že nejsme dost dobří na to, abychom si mohli dovolit hrát tímhle způsobem. Ale nevzdali
jsme to, pokyny z lavičky o neblokování jsme dodržovali dále a holt nás to stálo první set.

2. set: Taktika: Zkusíme držet úspěšnost na příjmu pod 25%.
To je blbost, co? Chudák nahrávač. Ale holt to byl „trénink“, tak proč nezkusit i tuhle možnost, třeba
to bude mít nějakým zázrakem pozitivní dopad. Dopad to mělo, ale na naši psychiku a dost negativní.
Další prohraný set a několik zdeptaných hráčů. Ale plnění této taktiky nám nedělalo žádné problémy,
je docela jednoduchý na příjmu odpálit míč někam.

3. set: Taktika: Úspěšnost útoku nad 80%.
To by mohlo vyjít. Sice je zadání relativně těžké, ale nejsme parta cucáků, takže si s tím dokážeme
poradit. Nastavené cíle bez problémů plníme, hlavy soupeře klesají níž a níž, na naší straně je
pozitivní nálada. Tak tohle funguje, set je náš.

4. set: Taktika: 10 bloků, 5 es, 10 čapnutí v poli.
Pohoda, není nic snazšího, soupeř po předchozím setu neklade moc odporu, takže nám dost ulehčuje
situaci, 100% splnění zadání, další set pro nás, stav 2:2

5. set: Taktika: Zkusit při zkráceném setu otočit výsledek ze stavu 4:8.
Náš teprve šestý tie-break v této sezóně. Ideální příležitost něco si vyzkoušet, co kdyby došlo na tiebreak i v zápasech proti Benátkám, tam už půjde o hodně, tak by nás pak mohlo mrzet, když bychom
se nepoprali s něčím, co jsme si mohli natrénovat. Zkusíme vypustit začátek setu a za stavu 4:8 trochu
přidat a třeba to vyjde. Výsledek 10:15. Takže tohle nám nejde a radši se toho pro příště vyvarujeme.

Shrnutí: Výsledek 2:3 při tréninkovém tempu proti takovému týmu je více než dobrý. Sice
jsme získali pouze jeden bod a „spadli“ tak na druhé místo v tabulce, ale strašně nám to dalo a
v dalších zápasech to určitě zúročíme.

Přestávka mezi zápasy:
O přestávce mezi zápasy byla týmová porada, jak přistoupíme k zápasu druhému. Došli jsme k závěru,
že vzhledem k rodinným povinnostem některých z nás, vzhledem k času (dopolední zápas trval dvě
hodiny), vzhledem k šetření sil na vrchol sezóny (zápas proti Benátkám), vzhledem k naší psychice a
ješitnosti, už není potřeba pokračovat tréninkovým tempem, už není potřeba si něco dalšího
zkoušet…už je jen potřeba soupeře sesekat a jet domů.

2. Zápas
1. set: Taktika: Houska!
Nastavili jsme herní tempo na cca 50% z našeho maxima a ono to stačilo. Soupeř uhrál v tomto setu
pouze 14 bodů.

2. set: Taktika: Můžeme trochu polevit, ono to na ně bude stačit.
Snižujeme herní tempo na cca 40%. Jde to trochu hůř, trochu to skřípe, ale na Čelákovice to stále
stačí. Tentokrát výsledek 25:20.

3. set: Taktika: Ještě trochu polevíme, zkusíme herní tempo 30%.
Jasně, proč bychom do toho dávali víc sil, než je potřeba. Vždyť už nejsme žádní blázniví dorostenci,
vždyť máme věk na to, abychom to hráli profesorsky. Tak tohle nestačí, tohle už je vážně málo.
Takhle můžeme hrát proti např.: Kolínu, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Vlašimi, Přerovu, Hradišti,
Brandýsu. Ale na týmy na bedně to nefunguje. Ponaučení pro příště.

4. set: Taktika: Jakýmkoliv způsobem vyhrát.
Abychom soupeři tu sobotu úplně neznechutili, a abychom si ještě trochu zapinkali, tak jsme nechali
set volně plynout, výměna střídala výměnu, Země se o trochu pootočila, skóre dospělo do stavu
23:23, my už toho měli dost, zařízli soupeře na 25:23 a celkově 3:1 a jeli domů.

Závěr: Parádní zápasy, perfektní příprava na zlatý hřeb sezóny v Benátkách. Stačí udržet herní tempo
mezi 40% a 50% a pak nemáme v téhle soutěži soupeře. Nedokážu si představit, co by se dělo, když
bychom se přehoupli nad padesát procent. Ale mohli bychom to zkusit a třeba hned zítra proti
Benátkám, my na to máme a umíme to. Jen aby nám jich pak nebylo líto….

Filip

