29.4.2017
Krajský přebor II. třídy 2016/2017 muži

TJ EMĚ Mělník „A“ - VK KARBO Benátky n.J. „B“
3:2 (-16, -16, 24, 25, 11) 3:1 (21, 23, -23, 21)
K prvnímu jarnímu utkání jsme nastoupili na domácí půdě proti prvnímu, a to
klukům z Benátek na Jizerou.
Sraz byl v 9:15 u Rasovny. Kolem 9:40 bylo rozhodnuto – směr hala ( Koktánek ).
Počasí sice vypadalo hezky, sluníčko svítilo, ale teplota byla kolem 5-ti stupňů, takže na
volejbal venku nic moc.
Po rychlém zprovoznění hřiště v tělocvičně následovala ještě rychlejší rozcvička a
šlo se na balóny. K prvnímu utkání jsme nastoupili v sestavě Slótr, Pany, Frýdus, Urby,
Blonďák, Rauky, Koky.
První dva sety byly z naší strany dosti o …..tuším, že jsme dostali 2x s 16ctkou.
Do třetího setu už nebylo co ztratit, začaly nám chodit některé kombinace
nacvičené se Slótrem při náročných zimních trénincích. Klukům z Benátek se přestalo
dařit, nesložili důležité balóny v koncovce a rázem přišlo snížení na 1:2.
Do dalšího setu jsme nastoupili plni odhodlání s výsledkem ještě něco udělat a
neodevzdat následující set.
Proč prohrát doma s Benátkami? Po tahání se bod po bodu přišla vyrovnaná
koncovka, kde možná rozhodlo štěstí nebo naše vyrovnané výkony. Set byl urvaný a šlo
se do pátého setu. Jak někteří naši spoluhráči říkali – to je už jen loterie. Nakonec výhra v
pátém setu a ze stavu 0:2 na konečných 3:2.
Jen bych chtěl ještě podotknout, že rozhodčí nabíral kluky v Benátkách a na Mělník
dorazili společně.
Co jsem tak vypozoroval, tak rozhodčí údajně pískal svůj první zápas ve své
kariéře, a tudíž některé jeho výroky nebyly vyhodnoceny zcela objektivně.
O pauzu mezi zápasy jsme se šli občerstvit do Rasovny. Padlo několik zlatavých
moků a i panáček. Tuším, že to bylo za pozdní příchod.
Do druhého utkání jsme dorazili asi 3 minuty před utkáním. Benátky se poctivě
rozcvičovali, ale mi jsme zvolili jinou strategii. Do utkání jsme vstoupili velice pozitivně a
naladěni k vítězství. Náhle to bylo 2:0 na sety a zdálo se, že se to samo dohraje. Třetí set
byl vyrovnaný, ale nakonec ho získal soupeř. V dalším setu jsme měli vše pod kontrolou a
statečně jsme si šli pro 3 body do tabulky.
Soupeř si pochopitelně neodpustil nějaké diskuzní fórum u sítě a chtěl vést diskuzi.
To naštěstí moc nedopadlo a konec setu dopadl v náš prospěch.
Hodnocení prvního domácího utkání: až na první zápas a jeho první dva sety slušný
výkon. Pět bodů do tabulky s Benátkami asi dobrý.
K dalšímu utkání přivítáme doma kluky z Mn. Hradiště v sobotu 13.5. od 10:00 snad
již venku na antuce. Tímto zveme všechny naše věrné fanoušky, ať dorazí podpořit.
Sportu zdar a pod vysokou sítí zvlášť.
KOKY

