7.5.2016 - Muži „A“ - krajský přebor II. třída

TJ Sokol Vlašim „B“ - TJ EMĚ Mělník „A“
0:3 (-23, -28, -13), 0:3 (-13, -18, -19)
Výlet do Vlašimi 7.5.2016
Do Vlašimi je cesta dlouhá a tak se muselo zastavovat 2x u benzínky, aby se doplnily
tekutiny a papů. Byl krásný slunečný den a nikam jsme nespěchali. Naše sebevědomí bylo
velké - Vlašim třetí místo od konce :-)
Nicméně celý první set jsme prohrávali a na konci vznikla hádka, protože soupeř se
zapomněl otočit. To rozhodilo Vlašim a první set byl náš 25:23. Druhý set byl ve stejném
duchu a protože Vlašim chytla falešnou představu o tom, že by mohli vyhrát set, tahali jsme
se do 30:28. Třetí set jsme poslali Filipa na smeč a vyndali Ivana (protože ten do té doby hrál
debla) a rázem to bylo 25:13.
Mezi zápasy klasicky pivo a pohoda a šlo se na další zápas. Ten už byl úplně v pohodě
13, 18, 19. Určitě tomu pomohly Slótrovy bloky, taky to, že Rauky už nešel na náhru a
všichni hráli dobře. Trochu mě mrzelo, že Roman nazval moji obětavou rybu pádem (přitom
sám se o žádný pád nepokusil), ale vykompenzoval to poslední smečí po lajně, kterou ukončil
zápas.
Po zápase už zase pivo a pizza a do auta a domů. Jen cestou domů Martin usoudil, že
jsme se málo zpotili a tak nám trochu v autě (do kterého celou cestu pralo sluníčko) trochu
zatopil........ prostě krásný den a pohoda :-)
Příští víkend bude krizový, protože nejen, že se hraje jak v sobotu tak i v neděli, ale hraje se s
druhým a se třetím v tabulce a "Výkladní skříň" je sice na prvním místě, ale náskok je
minimální. Takže žádný kajaky a jiné výmluvy. Příští víkend to chce 12 bodů.
Účastníci zájezdu:
Ivan, Roman, Himlik, Filip, Slótr, Koky, Rauky

Ivan

