Souboj o první místo jsme nezvládli
Napsal uživatel Dominik Joza
Úterý, 18 Říjen 2016 16:53

V sobotu 15. října se družstvo Lanškroun B vydalo do Poličky bojovat o průběžné první místo.
Do tohoto zápasu měli oba týmu stejný počet bodů v tabulce. Poslední zápas v této podzimní
sérii se proto neponechal náhodě a k soupeři vyrazilo celkem 12 hráčů. Kvůli špatnému počasí
byl zápas přesunut do tělocvičny.

1. zápas

První set začal v rozespalém tempu a soupeř se ihned ujal vedení, které si uhlídal až do konce.
Prohráli jsme 25:14. Druhý set proběhl v podobném rázu. Příjem byl velice špatný a od toho se
odvíjela špatná hra na síti. Polička nás přehrála svou jistou hrou 25:17. Do třetího setu z naší
lavičky nastoupila pozměněná sestava a zezačátku se jí dařilo a dostala se do vedení. Poté se
opět začalo chybovat a kazit zbytečné, lehké balóny, např. podání. Soupeř nakonec stav otočil
a vyhrál 25:14.

2. zápas

Do druhého zápasu jsme nastoupili úplně v pozměněné šestce, u které byly vidět zkušenosti a
předvedli jsme tak jistou a vyrovnanou hru, bohužel opět jsme chybovali více než protivník a
prohráli jsme, i když ne už s tak velkým bodovým rozdílem, 25:18. Do druhého setu se šlo už s
větším optimismem a ještě větší chutí získat tento set. Bohužel se dostavila krize a nešlo vůbec
nic, příjmy, podání a ani hra na síti. Tento set skončil naší prohrou 25:11. Ve třetím setu dostala
opět příležitost šestka, která hrála první zápas. V tomto setu jsme protihráči nic nenechali
zadarmo a o každý bod jsme se poprali. Zlepšilo se pole a tím i byl i útok daleko razantnější.
Přesto byl soupeř v koncovce o pár bodů lepší a my prohráli s těsným bodovým rozdílem 25:21.

Oba zápasy pro nás skončili prohrou 0:3, ale o tom víc to bude chtít Poličce vrátit v jarní sérii
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turnajů.

Sestava: Jenny, Jenda, Mates, Ivoš, Petr, Rybář, Michal, Peťa, Karel, Vojta, Víťa a Dominik
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